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Спорт и физичеСко възпитание

Физическото възпитание и спорта като фактори за 
формиране и усъвършенстване на личността

Даниела Томова

Резюме. В доклада представяме научно-изследователски проект „Фи-
зическото възпитание и спорта като фактори за личностното форми-
ране и физическото усъвършенстване на подрастващите“, разаботен 
от преподавателите от катедра „Теория и методика на физическото 
възпитание“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

Цел на проекта е да  се определят факторите, чрез които физическо-
то възпитание и спорта влияят върху формирането на личностна на 
учениците.

Задачи:

1. Установяване нивото на физическата дееспособност на ученици 
от прогимназиален етап на основна образователна степен.

2. Диагностициране  степента на двигателна активност в седмич-
ния режим на учениците

3. Определяне антропометричния статус на 11-14 годишни ученици.
4. Изследване мотивацията за активно участие в уроците по ФВС и 

извънкласни дейности.
5. Изследване влиянието на семейната и двигателната активност 

на децата.
6. Формирането на fear play поведение и ролята на учителя по ФВС
Контингентът на изследване са 174 ученика на от 11 до14 тодини от 

три училища в Благоевград ІІІ ОУ «Димитър Талев», ПМГ «Акад. Сергей 
Корольов», СУИЧЕ «Кмимент Охридски» от  пети, шести и седми клас.

Методи на изследване:

За релизиране на научно-изследователския проект е разработен  ин-
струментариум. 
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Изготвени са две хронограми за установяване на двигателната ак-
тивност и разпределен бюджет на времето за деня и обема и вида на 
двигателната дейност за седмица.

Три анкетни карти:
• за определяне  мотивите за активно участие в уроците по ФВС и 

извънкласни дейности; 
• за влиянието на семейството за формирането на положително 

отношение към спортните дейности;
• за ролята на спорта за възпитаване във феър плей поведение на 

подрастващите. 
Математико-статистически методи за обработка на данните

Ключови думи: усъвършенстване, възпитание, спорт, ученици

The physical education ang sportas a factors for forming 
the personality

Daniela Tomova
Abstract. The objective is determined on the basis of the research and 

the interests of the The Department of Physical Education and Sport at the 
Department of Physical Education and Sports, South-West University “ Neofit 
Riliski” Blagoevgrad as well as the demand for and application of innovations 
in the educational process to increase its effectiveness. It is directly related to 
the active and motivated participation of the students.

The research activity in the project`s scope targets the determination of 
the formative influence of physical education and sport on the adolescents` 
personality. Physical discipline and sport along with its essential nature and 
functions are one of the main factors forming the personality of adolescents. 

The project`s specific objectives:
1.Establishment of the level of physical capacity of high-school students
2. Diagnosing the degree of motor activity in the weekly student mode
3. Determining the anthropometric status of 11-14-year-old students.
4. Exploring the motivation for active participation in physical education 

lessons and extracurricular activities.
5. Researching the impact of the family environment on the attitude towards 

sports activities.
The achievement of the set goals shall be accomplished through the development 

of tools and conducting a survey, as well as motor and anthropometric testing of 
11-14-year-old students from three schools in Blagoevgrad: ІІІd Primary school 
„Dimitar Talev“, Mathematics High School“ Acad. Sergey Korolyov Secondary 
generalschool with a foreign language l earning „ Kliment Ohridski“ grades 
5th, 6th, and 7th.

Methods: There is an  instrumentation for realization of the study is 
presented.

Kay words: improvement, education, sport, students
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Въведение

Въздействието на физическо-
то възпитание и спорта за хар-
моничното и всестранно разви-
тие на подрастващите е пряко 
свързано с обема на извършената 
от тях двигателна активност и 
физическата дееспособност, коя-
то е следствие от нея. Решаване-
то на проблемите за определяне 
параметрите на двигателната 
активност и физическа дееспо-
собност на учениците са изклю-
чително актуални от социална и 
здравна гледна точка. Ето защо 
проблемът за оценяване на дви-
гателната активност и двига-
телни способности на учениците 
включва в себе си социално-психо-
логически и и биологически пред-
поставки, определящи ефектив-
ността на научно-приложните 
подходи Двигателната актив-
ност е биологична, психо-педаго-
гическа и социална категория, а 
движението се явява нейн осно-
вен компонент. 

Не са достатъчно и задълбоче-
но изследвани отношението на 
учениците към свободното време 
и по-конкретно – планиране на 
свободното време, подготвеност 
за самостоятелни занимания, 
предпочитани места, партньо-
ри, вид двигателна дейност и др. 

Научно-изследователската 
дейност в рамките на проекта е 
насочена към определяне форми-
ращото влияние на физическото 
възпитание и спорта върху ли-
чността на подрастващите. Фи-
зическото възпитание и спорта 

със съдъръжателната си същност 
и функции са едни от основните 
фактори за изграждане личност-
та на подрастващите Спортът 
като социален феномен и произли-
защите от спортната дейност 
социални отношения се оказват 
значими фактори за социалната 
интеграция на децата. Прилага-
нето на разнообразни  средства и 
форми в спортните активности 
на подрастващите е предпостав-
ка за повишаване тяхната моти-
вация  за участие. [6]

Активната двигателна дей-
ност подпомага противопоста-
вянето на умората и нервното 
напрежение, по този начин спор-
тът и физическото възпитание 
способстват за подобряване на 
психо-емоционалното състояние 
на подрастващите. [1]

Широко разпространената 
сентенция на Ювенал „Здрав 
дух в здраво тяло“ акцентира 
върху значимостта на физиче-
ското развитие в контекста на 
цялостното духовно развитие в 
древността е актуална и днес. [3]

В изследвания за ролята на 
семейството като основна за 
възпитанието на децата и дви-
гателната активност в ежедне-
вието Е. Николова подчертава, 
че многостранното развитие 
на детето в хармония със съвре-
менните изисквания е един целе-
насочен възпитателен процес. В 
този процес намира място дви-
гателния режим като предпос-
тавка за цялостното изгражда-
не личността на подрастващи-
те. [5]
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Приобщаването на младежта 
към спорта не е само на теория, 
но в същото време не може да има 
действително пълно приобщава-
не без де се включва и теоретиче-
ската дейност по опознаване на 
духовната същност на спорти-
ста с неговите ценности, в това 
число и идеалите на Олимпизма. 
Запознаването на младите хора 
със системата от идеи на олим-
пийското движение има смисъл 
преди всичко като възпитание в 
активност по отношение на мир-
ното съвместно съществуване 
между държавите, утвърждаване 
на дружбата и приятелството 
между народите; като възпита-
ние в общочовешки добродетели. 
[4]

Научно-изследователският про-
ект е насочен към възможности-
те учениците от прогимназиален 
етап, който е преходен от нача-
лен етап и гимназиалния. В този 
възрастов период подрастващи-
те формират обща спортна обра-
зованост и общо физическа подго-
твеност, съгласно ДОИ. Възпита-
ването на нравствени качества 
– воля за победа, феър плей поведе-
ние, емпатия, уважение, стремеж 
към усъвършенстване в процеса 
на физическото възпитание се из-
гражда чрез участие в спортните 
игри (волейбол, баскетбол, футбол 
и хандбал) е неотменна част от 
учебното съдържание [2]

Цел на проекта е да  се опреде-
лят факторите, чрез които фи-
зическото възпитание и спорта 
влияят върху формирането на 
личностна на учениците.

Задачи:

1. Установяване нивото на фи-
зическата дееспособност на уче-
ници от прогимназиален етап на 
основна образователна степен.

2. Диагностициране  степента 
на двигателна активност в сед-
мичния режим на учениците

3. Определяне антропоме-
тричния статус на 11-14 годишни 
ученици.

4. Изследване мотивацията за 
активно участие в уроците по 
ФВС и извънкласни дейности.

5. Изследване влиянието на се-
мейната среда за формирането 
на отношение към спортните 
дейности.

6. Формирането на fear play по-
ведение и ролята на учителя по 
ФВС

Контингент на изследване са 
174 ученика на от 11 до14 тодини 
от три училища в Благоевград ІІІ 
ОУ «Димитър Талев», ПМГ «Акад. 
Сергей Корольов», СУИЧЕ «Кли-
мент Охридски» от  пети, шес-
ти и седми клас.

Методи на изследване:

За реализиране на научно-изсле-
дователския проект е разрабо-
тен  инструментариум.

Изготвени са две хронограми 
за установянате двигателната 
активност и разпределен бю-
джет на времето за деня и обема 
и вида на двигателната дейност 
за седмица.

Чрез трите анкетни карти се 
цели изследването на:
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• мотивите за активно учас-
тие в уроците по ФВС и извън-
класни дейности; 

• влиянието на семейството 
за формирането на положително 
отношение към спортните дей-
ности;

• ролята на спорта за възпи-
таване във феър плей поведение 
на подрастващите. 

Математико-статистически 
методи за обработка на данните

Организация на изследване

Изследването е проведено през 
втория учебен срок на учебната 
2018/2019 г. В реализирането му 
участват преподаватели и док-
торанти от катедра ТМФВ, 
студенти от специалност „Фи-
зическо възпитание и спорт“, 
учители по ФВС от трите учи-
лища.

Резултати

Диагностицирано е нивото на 
физическа дееспособност в про-
гимназиален етап чрез тестова 
батерия (бягане на 50 м, скок от 
място с два крака; 300 и 600 м бя-
гане, хвърляне на плътна топка)   
за формиране на оценката по фи-
зическо въдпитание и спорт.

Проведоно е антропометрим-
но измерване - измерени са ръст, 
тегло и ИТМ на учениците,  

Проведено е анкетно проуч-
ване чрез изготвените за целта 
анкетни карти за изследване мо-
тивацията за участие в спортни 
дейности; ролята на семейство-

то за формиране на спортни ин-
тереси; феър плей поведение.

Представени са хронограма за 
изследване на времевия обем на 
двигателната активност и кар-
та за определяне  бюджета на 
времето в рамките на една сед-
мица;

Получените резултати на ав-
торски колективи от участници 
в проекта са публикувани в науч-
ни списания и са представени на 
научни форуми.

Заключение

Иновативността на проект-
ното предложение е в прилага-
нето на комплексен подход при 
определянето на факторите за 
формирате на личността на под-
растващите със средствата и 
методите на физическото възпи-
тание и спорта. 

Актуалността на проблема 
наблюдаваме и в реализиране-
то на международни европей-
ски проекти за възпитаване във 
„феър плей“ поведение. В проект-
ната дейност е заложена идеята 
за образоване на младите чрез 
спорта, като по този начин из-
ползва като стимулиращи еле-
менти олимпийските игри и оце-
няване човешките качества в ор-
ганизирана рамка, в нашия случай 
урока по физическо възпитание и 
спорт. Като акт за създаване на 
ценности олимпизмът в същото 
време е състояние на ума и отно-
шение, специфично за човешкото 
поведение, както и за определен 
вид дейност. Ето защо този дух 
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трябва да се възпитава в учили-
ще не само чрез дейности в рам-
ките на физическо възпитание 
и спортни уроци. В урока по фи-
зическо възпитание спортните 
ценности имат свои специфики. 
Те се появяват и се проявяват в 
между-човешките отношения, 
но също и в рамките на конкурен-
цията, расата, специфичните 
съперничества, които придават 
специфични за морала ценности, 
приписвани на спорта. [7]. Въз-
питанаването в олимпийските 
ценности идеали формира хармо-
нично развита личност. 
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Оценяване на беговата издръжливост на студенти

Антон Манчев

Assessment of students running endurance

Anton Manchev

Резюме. Целта на настоящия доклад е да се представи разработена 
система за диагностика и оценяване качеството обща (аеробна) бегова 
издръжливост на студенти-мъже. Системата се базира на Совалковия 
полеви тест (Beep test) на който бяха подложени на изследване здрави 
нетренирани мъже (n=23) на възраст между 19-21 години. Получената 
осреднена стойност за максимална кислородна консумация от теста 
(38.99±5.41 ml/min/kg) е под нормата за неактивно спортуващи студен-
ти мъже. Получените експериментални данни за максималната кисло-
родна консумация, както и разработените подходи за оценка на бегова 
издръжливост, биха подпомогнали работата на спортните педагози за 
повишаване на общата работоспособност, здравното състояние и ка-
чеството на живот на студентите.

Ключови думи: бегова издръжливост,VO2max, студенти, Совалков 
тест

Abstract. The aim of this report is to present a developed system for 
diagnosing and evaluating the quality of general (aerobic) endurance running 
for male students. The system is based on the Beep test, which tested healthy, 
untrained men (n = 23) between the ages of 19-21. The average value obtained 
for the maximum oxygen consumption of the test (38.99 ± 5.41 ml / min / 
kg) is below the norm for inactive male athletes. The obtained experimental 
data on maximum oxygen consumption, as well as the developed approaches to 
assessing endurance, would support the work of sports educators to improve the 
overall performance, health and quality of life of students.

Keywords: endurance running, VO2max, students, Shuttle test
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Липсата на данни за бегова-
та издръжливост (аеробен капа-
цитет) на студенти-мъже от 
ЮЗУ, които не се занимават ак-
тивно със спорт, ме насочи към 
тяхното изследване с оглед да се 
установят функционалните па-
раметри на аеробния капацитет. 
Анализът на тези параметри ще 
даде възможност: – да се опти-
мизира управлението на учебно-
тренировъчния процес по отно-
шение на периодичния контрол 
и достигнатото ниво на подго-
товка; – да се провеждат ефек-
тивни и безопасни за здравето на 
студентите занятия по спорт; и 
– да се създадат предпоставки за 
развитие на студентския спорт 
и спортните постижения.

Друг съществен аспект с при-
ложен характер при изследването 
на аеробния капацитет е негово-
то оценяване, както и разработ-
ването на система за контрол и 
оценяване на качеството обща 
(аеробна) бегова издръжливост 
при студенти-мъже, незанимава-
щи се активно със спорт. В осно-
вата си това оценяване е свърза-
но с разработване и внедряване 
на тестове, при които VO2max се 
определя индиректно. Такъв е 
Совалковия тест (Beep test), кои-
то има следните положителни 
страни: (1) не изисква специал-
ни спортнотехнически умения и 
дава възможност да се изследват 
повече лица едновременно; (2) лес-
но приложим тест в полеви усло-
вия – необходима е само 20-мет-
рова отсечка в открита или 
закрита спортна база и „звуков 

лидер” за регулиране на темпото; 
(3) използва се само един лесно из-
мерим показател – максималната 
продължителност на бягането при 
спазване на темпото на звуковия 
лидер; и (4) дава възможност да 
се изчисли и оцени достигнатата 
индивидуална максимална кисло-
родна консумация (VO2max), както 
и контрола върху нейната дина-
мика в процеса на тренировката.

Получените експериментални 
данни за максималната кисло-
родна консумация, както и разра-
ботените подходи за оценка на 
бегова издръжливост, биха подпо-
могнали работата на спортните 
педагози за повишаване на обща-
та работоспособност, здравно-
то състояние и качеството на 
живот на студентите.

Цел и задачи на изследването. 

Във връзка с изложеното, в на-
стоящото изследване си поста-
вих за цел да потърся отговор на 
следните два въпроса: (1) – как да 
се оценява беговата издръжли-
вост на студенти-мъже незани-
маващи се активно със спорт.; и 
(2) – какви са техните функцио-
налните характеристики на фи-
зическия работен капацитет. 

Отговорът на тези въпроси 
ме насочиха към изследване на 
студентите от ЮЗУ с оглед по-
пълното опознаване на техните 
двигателни възможности и оп-
тимизиране на работата за тях-
ното усъвършенстване. 

Задачи. Основни задачи които 
си поставих са:
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1. Разработване на система за 
оценяване качеството обща (ае-
робна) бегова издръжливост на 
студенти-мъже;

2. Определяне на функционал-
ните параметри на аеробния 
капацитет на студенти-мъже, 
незанимаващи се активно със 
спорт, чрез индиректен метод.

Методика. За решаването на 
задачите използвах Совалков 
тест, който е широко използван 
и утвърден полеви тест за инди-
ректно определяне на VO2max и бе-
гова издръжливост. 

Тестът се проведе в спортна-
та зала на ЮЗУ „Неофит Рилски” 
– Благоевград, където беше раз-
чертана 20-метрова зона, огра-

Tаблица 1. Технически параметри за провеждане на Совалков тест [3]

ничена с маркировъчни стойки и 
ленти. Темпото на бягане се регу-
лираше чрез «звуков сигнален ли-
дер» по точно определена време-
ва схема (Табл. 1). За възпроизвеж-
дането на сигнала бе монтирана 
озвучителна апаратура. 

Непосредствено преди изпъл-
нението на теста бяха измерени 
пулс и кръвно налягане, след кое-
то се проведе кратко разгряване 
в рамките на 10 минути. В теста 
взеха участие 23-ма здрави неак-
тивно занимаващи се със спорт 
студенти-мъже на възраст 19-21 
години от различни специално-
сти на Университета..

Приложих Совалковия тест по 
[3], който включва следните па-
раметри, обозначени в Табл. 1.

Нива Брой
отсечки
(за ниво)

Скорост

(km/h)

       Времетраене на:      Разстояние:

отсечка ниво общо на ниво с натруп-
ване

(s) (s) (min) (m) l1+l2+l3 ...
(m)

1 1 7 7 8.5 8.5 9.00 9.00 63.00 63.00 1:03 01:03 140 140 140 140

2 2 8 8 9.0 9.0 8.00 8.00 64.00 64.00 2:07 02:07 160 160 300 300

3 3 8 8 9.5 9.5 7.58 7.58 60.63 60.63 3:08 03:08 160 160 460 460

4 4 9 9 10.0 10,0 7.20 7.20 64.80 64.80 4:12 04:12 180 180 640 640

5 5 9 9 10.5 10,5 6.86 6.86 61.71 61.71 5:14 05:14 180 180 820 820

6 6 10 10 11.0 11,0 6.55 6.55 65.50 65.50 6:20 06:20 200 200 1020 1020

7 7 10 10 11.5 11,5 6.26 6.26 62.61 62.61 7:22 07:22 200 200 1220 1220
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8 8 11 11 12.0 12,0 6.00 6.00 66.00 66.00 8:28 08:28 220 220 1440 1440

9 9 11 11 12.5 12,5 5.76 5.76 63.36 63.36 9:31 09:31 220 220 1660 1660

10 10 11 11 13.0 13,0 5.54 5.54 60.92 60.92 10:32 10:32 220 220 1880 1880

11 11 12 12 13.5 13,5 5.33 5.33 64.00 64.00 11:36 11:36 240 240 2120 2120

12 12 12 12 14.0 14,0 5.14 5.14 61.71 61.71 12:38 12:38 240 240 2360 2360

13 13 13 13 14.5 14,5 4.97 4.97 64.55 64.55 13:43 13:43 260 260 2620 2620

14 14 13 13 15.0 15,0 4.80 4.80 62.40 62.40 14:45 14:45 260 260 2880 2880

15 15 13 13 15.5 15,5 4.65 4.65 60.39 60.39 15:46 15:46 260 260 3140 3140

16 16 14 14 16.0 16,0 4.50 4.50 63.00 63.00 16:49 16:49 280 280 3420 3420

17 17 14 14 16.5 16,5 4.36 4.36 61.09 61.09 17:50 17:50 280 280 3700 3700

18 18 15 15 17.0 17,0 4.24 4.24 63.53 63.53 18:54 18:54 300 300 4000 4000

19 19 15 15 17.5 17,5 4.11 4.11 61.71 61.71 19:56 19:56 300 300 4300 4300

20 20 16 16 18.0 18,0 4.00 4.00 64.00 64.00 21:00 21:00 320 320 4620 4620

21 21 16 16 18.5 18,5 3.89 3.89 62.27 62.27 22:03 22:03 320 320 4940 4940

Протокол за провеждане на 
теста:

1. Изследваните заставаха на 
старта на 20-метровата зона и 
изчакваха сигнала за начало на те-
ста.

2. След започване на теста, 
участниците бягаха в зоната 
между ограничителните ленти, 
спазвайки темпото, наложено 
от звуковия лидер. Началото на 
всяка 20 метрова отсечка се от-
белязва с единичен сигнал (бийп), 

а началото на всяко следващо 
ниво – с троен сигнал (бийп, бийп, 
бийп). Целта на бягащите е да 
докоснат с крак лентата в два-
та края на ограничителната зона 
едновременно със звуковия сигнал 
от озвучителната апаратура. В 
случай, че не успеят да достигнат 
лентата преди сигнала или изпре-
варват сигнала, те съответно 
наваксваха или забавяха темпото 
в следващите 1-2 отсечки, за да 
влезнат в темпото на звуковия 
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лидер. Всички изследвани спазиха 
точно изискванията на теста.

3. Тестът продължаваше, дока-
то изследваните лица бяха в със-
тояние да поддържат темпото 
на звуковия лидер. 

Отчиташе се най-високото по-
стигнато ниво в теста и броя на 
отсечките, преодолени преди мо-
мента, в който вече е невъзмож-
но да се поддържа наложеното 
темпо. Например, ако изследвано-
то лице започне 7-ма отсечка от 
ниво 8, но не може да достигне до 
крайната лента едновременно със 
звуковия сигнал, се отбелязваше 
резултат – ниво 8, отсечка 6. 

За изчисляване на VO2max из-
ползвахме следния модел на регре-
сионно уравнение [3]:

VO2max = 31,025 + 3,238хV
– 3.248хА + 0.1536хАхV,

където

VO2max – максимална кислород-
на консумация (ml/min/kg)

V – максималната скорост на 
бягане в достигнатото ниво на 
теста (km/h)

А – възраст на изследваното 
лице (в години).

За статистическа обработка 
на данните от теста беше из-
ползван софтуерния пакет Prism. 
Показателите са представени 
като X±SD.

Анализ на резултатите
и обсъждане

Получените експериментал-
ни данни от проведения Совал-
ков тест са представени в Табл. 
2. Вижда се, че средната макси-
мална аеробна скорост (MAS), 
постигната от студентите, е 
11.80±0.65 km/h, като само 13% са 
я надвишили. Следователно, из-
следваната група е хомогенна по 
отношение на показателя MAS, 
което се потвърждава от ниския 
коефициент на вариация– V=5.35

Видно е от таблицата, че по-
лучената стойност за VO2max е 
38.99±5.41 ml/min/k. Въпреки, че 
тя е съизмерима и в съответ-
ствие с публикувани в достъп-
ната литература данни за нет-
ренирани студенти – 39.20±2.27 

Таблица 2. Експериментални данни от Совалков тест (n=23).

Шифър на ИЛ Възраст
(год.)

Достигната МАС
(km/h)

VО2 мах
(ml/min/kg)

1 24.0 11.0 29.24
2 23.0 11.0 30.79
3 20.0 12.0 41.78
4 20.0 11.0 35.47
5 22.0 12.0 38.97
6 20.0 12.0 41.78
7 19.0 12.0 43.18
8 19.0 11.5 40.11
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9 21.0 12.5 43.61
10 21.0 12.0 36.16
11 19.0 11.5 40.11
12 19.0 11.5 40.11
13 20.0 12.0 41.78
14 20.0 12.0 41.78
15 20.0 13.0 48.09
16 21.0 13.0 43.09
17 19.0 12.5 46.26
18 19.0 12.5 46.26
19 21.0 12.0 34.76
20 20.0 10.5 32.32
21 21.0 11.5 31.22
22 21.0 11.5 31.22
23 20.0 11.5 38.63

X ±SD 20.39±1.30 11.80±0.65 38.99±5.41

V % 6.40% 5.35% 13.89%

Съращения: ИЛ – изследвано лице; МАС – максимална аеробна скорост

ml/min/kg [2], 39,2±6,2 ml/min/kg 
[4] и 39.80±4.06 ml/min/kg [1], тя е 
под нормата за мъже между 18-25 
години [7]. Съществуват данни 
и за стойности на VO2max значи-
телно по-високи от цитирани-
те. Например по данни на [4], [6], 
[5] VO2max e съответно 43,2±4,5 
ml/min/kg, 46.9±6.6 ml/min/kg, 
47.6±9.3 ml/min/kg. 

Следователно, сравнявайки по-
лучените от мен данни за VO2max 
с посочените в литературата и 
анализирайки тези резултати с 
литературните данни за други 
студенти, можем да направим 
извода, че изследваният контин-
гент студенти има сравнително ни-
сък аеробен капацитет и по-ниско 
ниво на физическа подготвеност 
от тях.

Оценяване на беговата
издръжливост на студентите

Оценяването се базира на Со-
валковия тест, като съм взел под 
внимание следните показатели, 
които са критерии за качество-
то издръжливост :  

(1) време /продължителност/ на 
бягането

(2) изминато разстояние за съ-
ответното време на бягане

(3) преодоляно пълно ниво в те-
ста

Относителна честота (W) на 
преодолелите съответното ниво 
/в проценти/ е изчислена по фор-
мулата

,%100. =
n
fW
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където
f – броят на преодолелите съ-

ответното ниво   
n – общият брой на изследвани-

те /23/
Критерият, който стои в ос-

новата на системата за оценя-
ване на качеството обща бегова 
издръжливост , респективно ае-
робна работоспособност, е прео-
доляното ниво в теста, което съот-
ветства на пробяганото максимално 
разстояние. 

Времето на бягане също може да 
бъде точен измерител на измина-
тото разстояние и постигнато-
то ниво в теста при условие, че 
се спазва темпото на бягане в съ-
ответствие със звуковия лидер. 

Параметрите на Совалковия 
тест и честотното разпределе-
ние на изследваните по преодоле-
ни нива са представени в Табл. (3). 
Те са критериите за качествено 

(учебно, педагогическо) оценяване 
на издръжливостта на студен-
тите по 6-обалната система.

Посочените данни показват, 
че 100% от студентите са покри-
ли 6-то ниво на теста, т.е. всич-
ки са в състояние да поддържат 
темпо на бягане до 6:20 мин и да 
преодолеят 1020 m. 

Считам, че до 2-ро ниво (пре-
одолени 300 m) натоварването 
е много ниско. Затова под това 
ниво оценяваме издръжливостта 
като слаба, а аеробната работос-
пособност много ниска.

3-то, 4-то и 5-то ниво (пробя-
гани 820 m) също се преодоляват 
от всички студенти, но заедно с 
това се увеличава натоварването. 
Преодоляването на 5-то ниво оп-
ределяме като минимално /базово/ 
за качеството издръжливост на 
всички студенти мъже, за което 
се получава оценка Среден (3).

Пости-
жение
(min:s)

Преодо-
ляно ниво

Преодоляно 
разстояние

(м)

MAS
(km/h)

Честотно
разпред.

(f)

Относителна
честота в %

(W)

01:03
02:07

1
2

140
300

8,5
9,0

23
23

100%
100%

03:08
04:12
05:14

3
4
5

460
640
820

9,5
10,0
10,5

23
23
23

100%
100%
100%

06:20
07:22
08:28

6
7
8

1020
1220
1440

11,0
11,5
12,0

23
21
16

100%
91%
70%

09:31 9 1660 12,5 7 30%

10:32
11:00

10
11

1880
2000

13,0
13,5

2 9%

Таблица 3. Параметри на Совалковия тест и честотно разпределе-
ние на изследваните по преодолени нива.
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 От 6-то до 8-мо ниво посте-
пенно намалява броят на оста-
ващите в теста, като 8-мо ниво 
се преодолява от 70% от всички 
изследвани студенти. Данните 
за VO2 показват, че от 6-то до 
8-мо ниво (преодолени 1020 – 1440 
m) се наблюдава значително уве-
личаване на VO2, която придоби-
ва субмаксимални стойности. В 
този диапазон натоварването 
има оптимално развиващ ефект 
по отношение на аеробния капа-
цитет и качеството бегова из-
дръжливост, особено в горния ди-
апазон на тази зона. Преодолява-
нето на всяко ниво от тази зона 
съответства на оценка Добър (4) 
и показва добро ниво на развитие 
на качеството издръжливост и 
аеробна работоспособност.

9-то ниво се преодолява само от 
30% от студентите. Признаци-
те на умора показват значително 
повишаване на натоварването и 
изискванията към организма. VO2 
достига своите максимални стой-
ности след 9-то ниво, когато е 

пробягано разстояние над 1660 m. 
Преодоляването на 9-то ниво съ-
ответства на оценка Много до-
бър (5) за изследвания контингент 
нетренирани студенти мъже.

Максималното разстояние, 
пробягано от изследваните сту-
денти, е 1880 м., което съответ-
ства на 10-то ниво от теста 
и постигната скорост от 13.0 
km/h. 10-то ниво се оказа достъп-
но само за малка част от студен-
тите – едва 9%. Над това ниво 
натоварването е значително. 
Считаме, че достигането на 10-
то ниво изисква по-добра физиче-
ска кондиция от средното ниво 
и по-целенасочена подготовка по 
отношение на качеството из-
дръжливост . Оценката за прео-
доляно 10-то ниво е Отличен (6).

Учебна /педагогическа/ оценка на 
издръжливостта. 

Параметрите за оценяване на 
издръжливостта в учебния про-
цес по Спорт, където се използва 

Таблица 4. Оценяване на беговата издръжливост на студенти-мъже.

Продължителност
на бягането
/мин., сек./

Преодоляно 
ниво

Преодоляно 
разстояние

/м/
Оценка

2,07 2 300 Слаб /2/
3,08
4,12

3
4

460
640 Среден /3/

5,14
6,20
7,22

5
6
7

820
1020
1220 Добър /4/

8,28
9,31

8
9

1440
1660 Мн. добър /5/

10,32
11,00

10
11

1880
2000 Отличен /6/
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6-балната система, са посочени в 
представената оценъчна таблица 
4. Условие за получаване на дадена 
оценка е преодоляване на мини-
мум едно пълно ниво в диапазона 
на всяка оценка.

Изводи: 

1. Разработена е система за 
диагностика и оценяване на ае-
робния капацитет и беговата 
издръжливост на студенти-мъже 
базирана на Совалковия полеви 
тест. Системата е достъпна за 
приложение в масовия спорт със 
студенти и дава възможност за 
надежден контрол върху трени-
ровъчния ефект от приложените 
натоварвания.

2. Средната стойност за VO2max 
на изследвания контингент е 
38.99±5.41 ml/min/kg и показва, че 
средностатистическият аеро-
бен капацитет е на под нормата 
за неактивно спортуващи сту-
денти мъже.
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Има ли място спортът в живота
на българите на 50+?
Анализ на национални данни от 7-ма вълна на SHARE

Екатерина Маркова, Габриела Йорданова

Is the sport has place in life of 50+ Bulgarians?
National perspective from SHARE data wave 7

Ekaterina Markova, Gabriela Yordanova

Summary. Bulgaria is the country with the strongest demographic crisis in 
Europe, and it is also among the oldest populations worldwide [10]. The health 
and quality of life of the elderly Bulgarians is of paramount importance for 
sustainable societal development, and their long working lives. The purpose of 
this article is to analyze the latest up-to-date data from the Survey of Health, Aging 
and Retirement in Europe (SHARE) on patterns of physical activity and health 
of people 50 + in Bulgaria. The quality of life of Bulgarians aged 50+, their 
chronic diseases, the level of health culture, and the importance of physical and 
sports activity for increasing the quality and life expectancy are problematized. 
The analysis is performed using statistical methods for quantitative survey 
data. The SHARE data on physical health is evaluated through various cross-
sectional analyses, such as sex, age, education. The following are also presented 
and analyzed: subjective health self-evaluation, morbidity, CASP Quality of 
Life Index, Body Mass Index (BMI), Global Activity Limitation Index (GALI), 
Activities of Daily Living (ADL) and Instrumental Activities of Daily Living. 

Keywords: sport, recreation, health, survey data, SHARE

Уводни бележки

България е страната с най-се-
риозна демографска ситуация в 
Европа, но също е и сред най-зас-

таряващите нации в света [10]. 
Един от сериозните проблеми, 
които стоят за разрешаване 
пред съвременното общество, е 
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създаване на необходимите пред-
поставки и условия, на техноло-
гии и механизми за интегриране 
на спорта в свободното време 
със здравеопазването – две соци-
ални системи, чиято основна цел 
е здравето на човека [1]. Здраве-
то и качеството на живот на 
възрастните хора е от изключи-
телна важност за устойчивото 
развитие и дълъг трудов живот.  
Анализът на последни актуални 
данни от Изследване на здраве-
то, стареенето и пенсиониране-
то в Европа (SHARE) [9]. относно 
физическа активност и здраве на 
хората на 50 и повече години в 
България са важен аспект от пла-
ниране и провеждане на публични 
политики. 

Продължителността на живо-
та в България е сред най-ниските 
в Европейския съюз (74.7 години 
[5]. 

В статията се проблематизи-
ра начина на живот на българите 
на 50 и повече години, техните 
хронични заболявания, равнище-
то на здравна култура и значе-
нието на активната физическа и 
спортна дейност за увеличаване 
качеството и продължителнос-
тта на живота. 

Анализът е извършен чрез ста-
тистически методи за количест-
вени данни посредством SPSS 
(версия 26.0 (IBM, 2019). Данните 
от SHARE за физическо здраве 
са представени чрез многомерен 
анализ на променливи като пол, 
възраст, образование. Публикаци-
ята представя за първи път дан-
ни за България, чрез композитни 

индекси: Индекс за телесна маса 
(Body Mass Index (BMI)) [8]; Глоба-
лен индекс за ограничения в дей-
ностите (Global Activity Limitation 
Index (GALI)) [8]; Индекс за огра-
ничение в ежедневните дейнос-
ти (Activities of Daily Living (ADL)) 
[6] и Индекс за ограниченията 
в инструменталните дейнос-
ти в ежедневието (Instrumental 
Activities of Daily Living (IADL)) [7]. 

В заключение се обосновава не-
обходимостта от целенасочени 
политики и мерки за активизи-
ране на спортни и рекреационни 
дейности на хората на 50 и пове-
че години в България. 

1. Методически бележки

Тази статия се основава на 
количествен анализ от проведе-
ната през 2017 година и в Бълга-
рия Седма вълна на Изследване 
на здравето, стареенето и пен-
сионирането в Европа (Survey of 
Health, Ageing and Retirement in 
Europe - SHARE). 

SHARE е мултидисциплинар-
но, международно панелно изслед-
ване с уникална и богата база дан-
ни за здраве, социално-икономи-
чески статус, семейни мрежи на 
хората на възраст 50 и повече го-
дини. SHARE провежда повтаря-
щи се наблюдения (с едни и същи 
интервюирани лица) на всеки 2 
години, посредством ex-ante хар-
монизация – единен инструмент 
и методология за всички участва-
щи държави. 

От 2017 г. SHARE включва 27 
държави-членки на Европейския 
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съюз (ЕС) и Израел. Първата въл-
на започва през 2004 г. в 12 дър-
жави. В момента базата данни на 
Изследване на здравето, старее-
нето и пенсионирането в Европа 
включва около 140,000 респонден-
ти (1 – 7 вълна), приблизително 
380,000 интервюта.

Данните от 7-те вълни на 
SHARE са основа за мултидисци-
плинарни висококачествени науч-
ни изследвания, национални, ев-
ропейски и световни политики. 
До момента (2019 г.) повече от 
10,000 регистрирани индивидуал-
ни ползватели работят с базата 
данни на SHARE.

В България набирането на дан-
ни от SHARE се администрира 
и координира от Института за 
изследване на обществата и зна-
нието при Българска академия на 
науките (ИИОЗ-БАН), национа-
лен координатор гл. ас. д-р Ека-
терина Маркова и национален 
оператор гл. ас. д-р Габриела Йор-
данова.

Седма вълна на SHARE е реали-
зирана в България в периода април 
-октомври 2017 година (Фиг. 1).

Фиг. 1. Реализация на 7-ма вълна в България

Социално-демографски данни

Изследваните лица са анализи-
рани в три възрастови кохорти 
– до 64 г. (в трудоспособна въз-
раст), 65-79 г. и на 80 и повече го-
дини. Най-голяма група – почти 
половината – са със средно обра-
зование, 30 на сто – с основно и 
по-ниско образование и 21,5% - с 
висше образование (Фиг. 2).

В аналитичен план са предста-
вени данни от няколко широко 
използвани композитни индекси 
– свързани с продължителността 
на живота, здравето и ежеднев-
ната самостоятелност. Глобал-
ния индекс за ограничения в дей-
ностите - Global Activity Limitation 
Index (GALI) е създаден като 
индикатор за сравнение меж-
ду средната продължителност 
на здравето (health expectancy) и 
инвалидността в Европа. Това 
е глобален инструмент от една 
променлива, който измерва дъл-
готрайните ограничения в дей-
ностите (ограничения за повече 
от 6 месеца), свързани с общото 
здраве и обичайната активност. 
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Фиг. 2. Социално-демографски данни

В SHARE този индекс е част от 
модул Здраве, представен от ге-
нерирана променлива gali. 

Индексът за ежедневни дей-
ности/Activities of Daily Living 
(ADL) е свързан с ежедневния жи-
вот на хората и тяхното лич-
но обслужване – дейности като 
обличане, ходене, хранене и т.н., 
които дейности са фундаментал-
ни за поддържане на личностна-
та независимост. В SHARE този 
измерител включва 6 дейности 
и колкото е по-висока неговата 
стойност, толкова повече труд-
ности има човек при изпълнение 
на тези основни ежедневни дей-
ности и съответно е по-ниска е 
мобилността на респондента. 

Индексът за ежедневни ин-
струментални дейности/Instru-
mental Activities of Daily Living 
(IADL) измерва броя ограничения 

при изпълнение на инструмен-
тални дейности в ежедневието. 
Такива дейности са например: 
използване на карта с цел ориен-
тация в непознато място, подго-
товка на топла храна, пазаруване, 
телефониране, взимане на лекар-
ства и др. В SHARE този индекс 
се състои от 7 инструментални 
дейности. Колкото – по-висока е 
стойността на индекса (по скала 
от 0 до 7), толкова човек има по-
вече трудности при изпълнение 
на инструментални дейности в 
ежедневието си.

2. Какво е здравето на българите 
на възраст над 50 години? 

Основна изследователска хипо-
теза в тази статия е, че бълга-
рите над 50 годишна възраст не 
съзнават реалното отражение на 
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нездравословния начин на живот 
върху своето здраве. Склонни са 
да оценяват здравето си като до-
бро и много добро, без да полагат 
необходимите грижи – спорт, 
физическа активност, профилак-
тични прегледи.

Данните от SHARE ясно по-
казват, че българите са склонни 
да надценяват своето здраве и да 
дават висока субективна оценка 
(Фиг. 3). 

Какво се крие зад повишената 
здравна самооценка на българи-
те? Подценяват ли хората над 
50 години здравето и здравослов-
ните си проблеми? Дали посе-
щават редовни профилактични 
прегледи при лекар и зъболекар? 
Страдат ли от хронични заболя-

Фиг. 3. Лична самооценка на здравния статус

вания? Приемат ли медикамен-
ти? Над половината изследвани 
лица всъщност, страдат от хро-
нични заболявания, не са посеща-
вали зъболекар в рамките на по-
следните 12 месеца. 51,5% имат 
високо кръвно или хипертония 
(Фиг. 4). 

В допълнение към хроничната 
заболеваемост, българите 50+ г. 
изпитват редица ограничения в 
ежедневието си заради проблеми 
със здравето (Фиг 5).

Анализът показва еднознач-
но, че българите 50+ проявяват 
склонност не само към подценя-
ване на реалното си здраве, но 
също така и към спорта и физиче-
ската активност (Фиг. 6).



Спорт и наука, извънреден брой /2019  31

Фиг. 4. Профил на лицата по основни здравни показатели

Фиг. 5. Профил на лицата по показатели за двигателна активност
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Фиг. 6. Спортна активност 

Глобалният индекс за ограни-
чения в дейностите (GALI) за 
България показва, че 53% от хо-
рата 65-79 г. имат дългосрочни 
(6 месеца) ограничения в ежеднев-
ни дейности заради проблеми със 

здравето, в сравнение с почти 
два пъти по-малък дял при хора-
та до 64 години. Само една чет-
върт от хората над 80 годишна 
възраст в страната нямат таки-
ва ограничения (Фиг. 7).

Фиг. 7. Глобален индекс за ограничения в дейностите (GALI)
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Фиг. 8. Индекс на телесна маса (BMI)

Фиг. 9. Индекс ежедневни дейности (ADL)
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Индексът на телесна маса 
(BMI) също представя тревожни 
данни за България. Почти поло-
вината от хората над 50 годиш-
на възраст страдат от наднор-
мено тегло, а една четвърт - от 
затлъстяване. Най-висок дял 
(25%) наднормено тегло наблюда-
ваме във възрастовата кохорта 
64-79 г. (Фиг. 8)

Индексът ежедневни дейнос-
ти (ADL) дава информация какъв 
брой ограничения в ежедневни-
те дейности (обличане, хранене, 
под.) имат хората на 50 и пове-
че години. Индексът се увеличава 
рязко в групата над 80 г. в Бълга-
рия . (Фиг. 9)

Индексът ежедневни инстру-
ментални дейности (IADL) по-

Фиг. 10. Индекс ежедневни инструментални дейности (IADL)

казва, че след 65 г. българите за-
губват значително от своята са-
мостоятелност – увеличават се 
рязко ограниченията за дейности 
като ориентация, мобилност, 
комуникация с други хора или ин-
ституции, и др. (Фиг. 10)

Изводи и препоръки

Нивото на участие в спорт-
ни занимания през 2017-2018 г. в 
рамките на Европейския съюз не 
се е променило в сравнение с да-
нните от Евробарометър 2014 г. 
Делът на тези, които са заявили, 
че никога не правят физически 
упражнения или не спортуват се 
е увеличил от 42% на 46% в цяла 
Европа и това е една неприятна 
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тенденция още от 2009 година 
[3]. Все пак неактивните и не-
спортуващите в България нама-
ляват и тази тенденция трябва 
да разшири своя обхват – сред 
хората над 50 годишна възраст. 
Шест държави, според Евробаро-
метър, показват подобен поло-
жителен тренд – повече жите-
ли започват да спортуват и да 
правят физически упражнения в  
Белгия, Люксембург, Кипър, Бъл-
гария и Малта.

Бъдещата аналитична работа 
ще се насочи освен към откроява-
не на ефективни и работещи мер-
ки за хората над 50 години с цел 
физически упражнения и спорт, а 
също и към увеличаване на здрав-
ната грамотност. Когато човек 
има висока здравна култура, той 
познава добре положителните 
ефекти на спорта и физическата 
активност, знае рисковете от 
нездравословен начин на живот и 
е по-склонен да живее здравослов-
но [11]. 

Изследванията еднозначно по-
казват, че най-сериозен проблем 
при възрастните хора в световен 
мащаб е саркопенията – загуба на 
мускулна тъкан. В Национална 
стратегия за развитие на спор-
та [2] се споменава че 68% от бъл-
гарите заявяват, че никога не са 
участвали в спортни дейности, 
което е с 22% по- ниска физическа 
активност, съпоставена със сред-
ните данни за гражданите на ЕС 
– 46%. По този показател Бълга-
рия, заедно с Гърция и Португа-
лия, се нарежда на последно мяс-
то в ЕС. Данните посочват, че 

най-голям дял за подобряването 
на нивото на физическата актив-
ност в страната имат мъжете 
между 15 и 39 години и жените 
между 25 и 39 години. В същото 
време затлъстяването удвоява 
риска от смъртност и намалява 
очакваната продължителност на 
живота средно с девет години. 

Българите на възраст над 50 
години остават встрани от про-
грамите и мерките за активи-
зиране, спорт и рекреация, при 
същевременно наличие на доказа-
телства по данни от  SHARE за 
хронична заболеваемост, затлъс-
тяване и подценено здраве като 
цяло. 

Публичните политики в Бъл-
гария имат нужда от спеш-
ни действия за повишаване на 
здравната култура, физическата 
активност и спорт при хората 
на 50+. Спрямо прогнозата на 
Европейската комисия (ЕК) [4] за 
България именно подобни поли-
тики ще имат най-висока ефек-
тивност в краткосрочен, но и в 
дългосрочен план – именно в кон-
текста на демографската криза 
и необходимостта от активен и 
по-дълъг трудов живот.
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The Effects of 8-Week Speed Training Program
on the Acceleration Ability and Maximum Speed
Running at 11 Years Athletes 

Labros Rukas PhD, Joanis Dagogoglu PhD

Introduction

Running has become the pre-
ferred mode for exercise and millions 
of recreational runners are taking 
part in such activities26. Speed is the 
rapidity of movement. Speed may be 
defined as displacement in per unit 
of time and usually is measured cov-
ering a fixed distance as time. To de-
velop speed, one must increase stride 
frequency, stride length and arm-
hand action6. Therefore, to increase 
one or both factors may cause faster 
running. Stride length is associated 
with height, leg length and flexibility. 
This makes difficult the development 
of maximum speed. Stride frequency 
is credited to be more trainable due 
to speed enhance, impulse produc-
tion becomes gradually connected 
with the ability to form force rapidly. 
Thus, the higher the maximal speed 
obtained the faster the stride is3. 
Achieving maximum speed earlier 
or possessing greater acceleration has 

obvious advantages in many sports7. 
Many researches mentioned that ac-
celeration and maximum running 
speed are fundamental ingredients  
in many different field sports includ-
ing games such as rugby union, rug-
by league, soccer, Australian Rules 
football, and field hockey)4,8,18.

Acceleration is physically de-
scribed as the rate of change in speed. 
Besides, in a practical content, espe-
cially among coaches and practical 
sport scientists, acceleration ability is 
frequently mentioned as sprint per-
formance over smaller distances such 
as 5m or 10m and speed or using 
sprint time are evaluated2. In most 
types of sport the human body must 
be accelerated from a stationary po-
sition to maximal speed. Some stud-
ies have looked for changes in sprint 
kinematics produced by sled towing 
devices during the acceleration phase 
of sprinting14,17,22. Although the ac-
celeration phase is mostly relevant to 
field sports which involve short ex-
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plodes of speed, acceleration perfor-
mance and maximum sprint velocity 
are separate and specific qualities1. 
Improved acceleration and speed are 
achieved by increasing the physical, 
metabolic, and neurological com-
ponents associated with sprinting10. 
Overall sprinting technique can be 
broken-down into several phases: 
the starting block phase, acceleration 
phase, and constant speed phase3. 

During the acceleration phase, an 
athlete increases stride length and 
stride frequency. When an athlete 
reaches the maximum constant speed 
phase, running velocity is increased 
through an increase in stride length 
and more importantly through stride 
frequency19. There are studies that 
analyze the speed of 5m intervals in 
a sprint of 10m, 20m 30m or 40m11. 
Speed and acceleration are impor-
tant at senior players because they 
need to achieve high velocity when 
chasing a lob13. Also, speed and accel-
eration is perfect for seniors because 
it will condition fitness aspects that 
are generally lost with age-speed20. 
The athletics brings in time concep-
tual clarification regarding the hu-
man capacity to overcome. 

Therefore, the aim of this study is 
to examine the effects of an 8-week 
speed training program on the accel-
eration ability and maximum speed 
at 11 years athletes.

Material and Methods

Experimental Approach to the Problem

This investigation involved to im-
plementation of special programs for 
children may lead to improved abil-

ity to maintain acceleration and max-
imum speed developed during accel-
eration. A total of 30 healthy female 
athletes volunteered to participate in 
this study. The electronic timekeep-
ing, which was designed by the facil-
ity - Brower Timing System–made in 
Utah, USA, was used for subjects.

Subjects

A total of 30 healthy female ath-
letes (mean ± SD; age: 11.30 ± 0.35 
years; weight: 35.63 ± 1.58 kg; body 
height: 1.44 ± 0.06 m) volunteered to 
participate in this study after having 
all risks explained to them before the 
investigation. They were divided ran-
domly into 1 of 2 groups: Experimen-
tal group (EG; n = 15) and control 
group (CG; n = 15). The mean (SD) 
age was 11.20 ± 0.32 years, height was 
1.44 ± 0.08 m, and weight was 35.20 ± 
2.02 kg for the experimental group; 
the mean (SD) age was 11.40 ± 0.39 
years, height was 1.45 ± 0.05 m, and 
weight was 36.06 ± 1.15 kg for the 
control group.

All the athletes included the study 
had the same physical fitness because 
they had at least 1 year of experience 
in athletics training. The subjects in 
the control group did not participate 
in the training program and partici-
pated only in the pre- and posttest 
measurements. Besides, the subjects 
in the control group continued nor-
mally the training program.  

Prior to data collection, all partici-
pants signed a university-approved 
consent form. After receiving a de-
tailed explanation of the study’s ben-
efits and risks, all subject signed an 
informed consent document that was 
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approved by the local ethics commit-
tee. None of the subjects reported any 
medical or orthopedic problems that 
would compromise his participation 
and performance in the study. This 
study was conducted in the city of 
Diskati, in the years 2017-2018.

 
Procedures

To evaluate the ability to maintain 
acceleration and maximum speed de-
veloped during acceleration. Subjects’ 
height is measured with an instru-
ment sensitive to 1 mm. Their body 
weight is measured with a weigh-
bridge sensitive up to 20 g while they 
are dressed in only shorts (and no 
shoes). Height variable is in terms of 
meters, and body weight variable is in 
terms of kilograms. Each subject was 
familiarized with the testing proce-
dures prior to data collection. Test-
ing was conducted before and after 8 
weeks of training. Subjects abstained 

from physical activity not related to 
the study during the testing period. 
Furthermore, during the testing pe-
riods and throughout the 8 weeks of 
training subjects were instructed to 
maintain normal dietary habits. 

A speed training program was 
applied to the subjects 3 days a 
week (Monday,Wednesday, and Fri-
day) for 8 weeks. The subjects did 
not add weight. The tests and all 
training sessions were started with 
a standard (20-minute) warm-up 
session. While the tests were con-
ducted, the same weather condi-
tions were taken into consideration. 
A rest was given between repetitions 
1-2 min and between exercises 5-7 
min. The training program was la-
beled with tables.

Testing

Acceleration and maximum speed 
was evaluated for 15-m and 30-m, re-

Table 1.

WEEKS Monday Wednesday Friday

F
ir

st
 W

ee
k

6 x 30m  80%
Distance for sense of 

acceleration

6 x 30m  90%
Distance for sense of 

acceleration

6 x 40m  80%               
Distance for sense of 

acceleration

6 x five steps standing              
4 x five steps standing

Se
co

nd
 W

ee
k

6 x 40m  80%
Distance for sense of 

acceleration

6 x 40m  90%                
Distance for sense of 

acceleration

4 x 50m  80%               
Distance for sense of 

acceleration

2x40 m 80%                  
Distance for capacity 

to accelerate

4 x 40m  100%             
Distance for capacity to 

accelerate

6 x triple jump 
standing 4 x five

steps standing

6 x triple jump standing            
4 x five steps standing
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T
hi

rd
 W

ee
k

4 x 50m  80%                
Distance for sense of 

acceleration

4 x 50m  90%                 
Distance for sense of 

acceleration

6 x 30m  100%               
Distance for capacity to 

accelerate

4 x 35m  100%              
Distance for capacity 

to accelerate

4 x 35m  100%               
Distance for capacity 

to accelerate 6 x five steps standing               
4 x five steps standing6 x five steps 

standing              4 x 
five steps standing

6 x five steps standing                
4 x five steps standing

F
ou

rt
h 

W
ee

k

4 x 50m  80%               
Distance for sense of 

acceleration

4 x 50m  90%                
Distance for sense of 

acceleration

4 x 25m  100%             
Distance for capacity to 

accelerate

4 x 30m  100%               
Distance for capacity 

to accelerate

4 x 25m  100%               
Distance for capacity 

to accelerate 6 x five steps standing              
4 x five steps standing6 x five steps 

standing              4 x 
five steps standing

6 x five steps standing               
4 x five steps standing

F
if

th
 W

ee
k

4 x 60m  80%               
Distance for sense of 

acceleration

3 x 60m  80%                 
Distance for sense of 

acceleration

4 x 20m  100%                 
Distance for capacity to 

accelerate

4 x 20m  +10m             
Distance for 

maximum speed

3 x 20m  100%               
Distance for capacity 

to accelerate

4 x 20m  +10m                
Distance for maximum 

speed

6 x five steps 
standing             4 x 
five steps standing

3 x 20m  +10m              
Distance for 

maximum speed 6 x five steps standing               
4 x five steps standing

6 x five steps standing              
4 x five steps standing

Si
xt

h 
W

ee
k

4 x 60m  90%               
Distance for sense of 

acceleration

4 x 15m  100%               
Distance for capacity 

to accelerate

4 x 15m  100%               
Distance for capacity to 

accelerate

4 x 20m  +15m             
Distance for 

maximum speed

4 x 20m  +15m              
Distance for 

maximum speed

4 x 20m  +15m                
Distance for maximum 

speed

Se
ve

nt
h 

W
ee

k

4 x 60m  90%               
Distance for sense of 

acceleration

4 x 10m  100%               
Distance for capacity 

to accelerate

4 x 10m  100%               
Distance for capacity to 

accelerate

4 x 30m  +20m              
Distance for 

maximum speed

4 x 30m  +20m              
Distance for 

maximum speed
4 x 30m  +20m                

Distance for maximum 
speed6 x five steps standing              

4 x five steps standing
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E
ig

ht
h 

W
ee

k
4 x 60m  90%               

Distance for sense of 
acceleration

4 x 10m  100%               
Distance for capacity 

to accelerate

4 x 120m 100%              
Distance for capacity to 

accelerate

4 x 30m  +20m             
Distance for 

maximum speed

4 x 30m  +20m              
Distance for 

maximum speed
4 x 30m +20m                

Distance for maximum 
speed6 x five steps standing              

4 x five steps standing

spectively, involving sprinting 15 m 
and 30 m as fast as possible from a 
stationary start position that was as-
certained during a 50-m.

The acceleration was evaluated us-
ing a 10-m test, as previously used by 
Wilson et al.27. Little and Williams16 
examined the acceleration, maxi-
mum speed, and agility. In the study, 
acceleration was evaluated using a 
10-m test. Maximum speed was as-
sessed using a flying 20-m test. The 
current study was to investigate the 

acceleration phase of sprint running 
in trained football players; therefore, 
the training consisted of a series of 
maximum sprint efforts over typi-
cal acceleration distances of 5, 10, 15, 
and 20 m25. 

Description of the electronic
timekeeping:

Electronic timekeeping was con-
ducted by the facility - Brower Tim-
ing System–made in Utah, USA., 

Fig. 1. An electronic start command SPEEDTRAP modes llS 175, operated by 
a pedal start (touch pad) connected to the monitor. A number of 10 photo-
electronic cell IRD-T 175, and a number of light sources 10 IRE).
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consisting of 4 components: an elec-
tronic clock-monitor CM705CR 
(drawing 3.) connected to a battery, 
which recorded and displayed on the 
screen sequences for each time in-
terval, the cumulative time intervals 
and the total time 50m. Investigator 
time record in a table, the data is then 
placed in the program MATHCAD 
computer for processing.

Statistical Analysis

The SPSS statistical program (ver-
sion 16.0) was used for data analysis. 
Standard statistical methods were 
used for the calculation of means 
and SD. The Kolmogorov-Smirnov 
test was used to determine if depend-
ent variables were normally distrib-
uted. The Levene test was used to 
determine if there was homogeneity 
of variance. Paired t-tests were used 
to determine significant differences 
over time for each dependent vari-
able. Microsoft office excel 2003 were 
used for the shown of pretest and 
posttest means for clearance times of 
5m during 50m and clearance times 
of consecutively each 5m during. For 
all analyses, the criterion for signifi-

Variables
Experimental group (n = 15) Control group (n = 15)

M ± SD M ± SD

Age (year) 11,2 ± 0,32 11,4 ± 0,39

Body height 
(m) 1,44 ± 0,08 1,45 ± 0,05

weight (kg) 35,2 ± 2,02 36,06 ± 1,15

Table 2.

cance was set at an alpha level of p< 
0,01.

Results 

As shown in Table 2, the mean 
(SD) age is 11.2 ± 0.32 (years), body 
height is 1.44 ± 0.08 (m), weight is 
35.2 ± 2.02 (kg) for the experimen-
tal group, the mean (SD) age is 11.4 ± 
0.39 (years), body height is 1.45 ± 
0.05 (m), weight is 36.06 ± 1.15 (kg) 
for the control group.

As shown in Table 3, paired t-tests 
detected significant differences in 
pre- and posttests for clearance time 
of 5m during 50m in the experimen-
tal and control groups (p < 0.01). 
Therefore, acceleration phase was 
significantly reduce at 15m distance 
interval for the experimental group 
and control groups posttraining than 
pretraining (0–15 m, p<0,001). Ac-
celeration was improvement 12,6% 
for the experimental group posttrain-
ing, on the other hand, acceleration 
was improvement 5% for the control 
groups posttraining.

As shown in Table 4, we did not 
find significant difference between 
pretest and posttest in 10-15m, 15-
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Table 3.

Variables
clearance

times of 5m 
during 50m

Pretest Posttest
Increase 

% T PMean±SD 
(s)

Mean±SD 
(s)

Experimental 
Group

5 m 1,41±0,093 1,13±0,071 19,9 12,297 0,000

10 m 2,34±0,199 1,98±0,090 15,4 4,514 0,000

15 m
(acceleration) 3,18±0,142 2,78±0,104 12,6 9,415 0,000

20 m 3,97±0,198 3,56±0,128 10,3 6,736 0,000

25 m 4,75±0,256 4,31±0,156 9,3 5,569 0,000

30 m 5,55±0,317 5,05±0,179 9 5,081 0,000

35 m 6,37±0,372 5,80±0,202 8,9 4,869 0,000

40 m 7,21±0,417 6,58±0,223 8,7 4,794 0,000

45 m 8,07±0,456 7,37±0,244 8,7 4,861 0,000

50 m 8,95±0,490 8,18±0,266 8,6 4,931 0,000

Control
Group

5 m 1,76±0,138 1,66±0,149 5,7 11,156 0,000

10 m 2,69±0,166 2,55±0,167 5,2 11,912 0,000

15 m
(acceleration) 3,60±0,198 3,42±0,193 5 11,237 0,000

20 m 4,50±0,240 4,27±0,227 5,1 9,932 0,000

25 m 5,39±0,282 5,11±0,264 5,2 9,815 0,000

30 m 6,29±0,321 5,95±0,307 5,4 9,634 0,000

35 m 7,21±0,348 6,82±0,346 5,4 9,725 0,000

40 m 8,13±0,403 7,71±0,380 5,2 8,656 0,000

45 m 9,07±0,446 8,62±0,419 5 8,141 0,000

50 m 10,03±0,485 9,54±0,458 4,9 7,485 0,000
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Table 4.

Variables

clearance 
time of 

consecutively 
each 5m 
during

Pretest Posttest

Increase 
% T PMean±SD 

(s)
Mean±SD 

(s)

Experimental 
Group

0–5 m 1,41±0,093 1,13±0,071 19,9 12,297 0,000

5–10 m 0,93±0,041 0,85±0,026 8,6 6,259 0,000

10–15 m 0,84±0,061 0,80±0,030 4,8 1,774 0,098

15–20 m 0,79±0,067 0,78±0,038 1,3 0,753 0,464

20–25 m 0,78±0,066 0,75±0,039 3,8 1,758 0,101

25–30 m 0,80±0,065 0,74±0,032 7,5 2,842 0,013

30–35 m 0,82±0,057 0,75±0,029 8,5 3,480 0,004

35–40 m 0,84±0,049 0,78±0,026 7,1 3,985 0,001

40–45 m 0,86±0,044 0,79±0,025 8,1 4,915 0,000

45–50 m 0,88±0,044 0,81±0,026 7,9 4,801 0,000

Control
Group

0–5 m 1,76±0,138 1,66±0,149 5,7 11,052 0,000

5–10 m 0,93±0,053 0,89±0,051 4,3 6,612 0,000

10–15 m 0,91±0,051 0,87±0,050 4,3 5,290 0,000

15–20 m 0,90±0,052 0,85±0,052 5,5 5,949 0,000

20–25 m 0,89±0,052 0,84±0,056 5,6 6,750 0,000

25–30 m 0,90±0,047 0,84±0,054 6,6 6,401 0,000

30–35 m 0,92±0,045 0,87±0,050 5,4 5,580 0,000

35–40 m 0,92±0,047 0,89±0,044 3,2 4,490 0,001

40–45 m 0,94±0,046 0,91±0,044 3,2 4,052 0,001

45–50 m 0,96±0,044 0,92±0,052 4,2 3,463 0,004

20 m, and 20-25 m for the experi-
mental group (p>0,01). On the 
other hand, we did find significant 
difference between pretest and post-
test values of other clearance times 

of consecutively each 5 m during 50 
m for the experimental and control 
groups (p<0,01). Also, this study ob-
served that athletes reached maxi-
mum speed in 30m.  
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Graphic 1: A) Mean of pretest and posttest data of clearance times of 5m during 50m 
for the experimental group. B) Mean of pretest and posttest data of clearance times 
of 5m during 50m for the control group. C) Mean of pretest and posttest data of 
clearance times of consecutively each 5m during 50m for the experimental group. D) 
Mean of pretest and posttest data of clearance times of consecutively each 5m during 
50m for the control group.

Discussion 

Longitudinal experiment at this 
age showed that in a sprint distance 
of 50m at athletes of 11 years old with 
1 year in athletic training can develop 
a progressive speed after 8 weeks of 
training, maximum acceleration is 
achieved in 20m distance and follow-
ing distance independent variables 
application acceleration to increase 
from 20 to 25 m, while also improv-

ing each interval is 5 m in 50m sprint 
speed, running at maximum speed 
with the standing start. As shown in 
Table 3, paired t-tests detected sig-
nificant differences in pre- and post-
tests for clearance time of 5m during 
50m in the experimental and control 
groups (p < 0.01). Therefore, accel-
eration phase was significantly re-
duce at 15m distance interval for the 
experimental group and for control 
groups posttraining than pretrain-
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ing (0–15 m, p<0,001). Acceleration 
was improvement 12,6% for the ex-
perimental group posttraining, on 
the other hand, acceleration was im-
provement 5% for the control groups 
posttraining. Also, as shown in Table 
4, this study observed that athletes 
reached maximum speed in 30m.  

Little and Williams16 examined 
the acceleration, maximum speed, 
and agility. In the study, accelera-
tion was evaluated using a 10-m test. 
Maximum speed was assessed using a 
flying 20-m test. The performances 
on the 10-m test for acceleration, the 
flying 20-m test for maximum speed, 
and the zigzag test for agility were all 
correlated at high levels of statistical 
significance (p < 0.0005). Spinks et 
al.25 have reported that an 8-week re-
sistance sprint training program sig-
nificantly improved acceleration. For 
the total acceleration distance (15 m), 
the experimental groups improved 
by 6–8%, which equated to 0.41 m s-1 
and 0.32 m s-1 improvement for the 
resisted sprint and nonresisted sprint 
groups, respectively. The greatest 
improvement in 0–15 m accelera-
tion performance was in the 0–5 m 
interval, in which approximately 50% 
of the overall velocity increase was 
achieved by both training groups

Ropret et al.24 showed that loading 
the arms caused no significant reduc-
tion in initial acceleration or maxi-
mum speed over 30 m. According 
to the relationship between first-step 
quickness (0–5 m), acceleration (0–10 
m), and maximal speed (0–30 m), it 
is obvious from the result of Cronin 
and Hansen (2005) that the 2 meas-
ures of short-distance quickness (5 

and 10 m) for the most part measure 
similar sprint qualities (84%)7.

Kotzamanidis et al.12 who found 
significant improvements in 30-m 
sprint performance in nonelite soc-
cer players. He ordered to a progres-
sive-load combined training program 
conducted over 13 weeks. Nonethe-
less, soccer players were not observed 
for lonely speed training effects. Ad-
ditionally, study heavy-load strength 
training (i.e., from 8 to 3 repetition 
maximum loads) was performed 10 
minutes before the sprint training 
session.

Mujika et al.21 were applied in 
studies. They consisted of alternat-
ing heavy–light resistance (15–50% 
body mass) with soccer-specific drills 
(smallsided games or technical skills) 
as contrast protocol. Sprint training 
protocol used 30-m sprints line (2–4 
sets of 4x30 m with 180 and 90 sec-
onds of recovery, respectively). They 
found in Sprint-15m performance 
the contrast group showing signifi-
cantly better scores than the sprint 
group. 

Edwin and Gordon9 determine the 
effects of a sprint-specific plyometrics 
program on sprint performance, an 
8-week training study consisting of 
15 training sessions was conducted. 
Twenty-six male subjects completed 
the training. A plyometrics group (N 
= 10) performed sprint-specific plyo-
metric exercises, while a sprint group 
(N = 7) performed sprints. A control 
group (N = 9) was included. Subjects 
performed sprints over 10-and 40-m 
distances before (Pre) and after (Post) 
training. For the plyometrics group, 
significant decreases occurred in 
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times and distances, but the improve-
ments in the sprint group were not 
significant in times or distance. The 
magnitude of the improvements in 
the plyometrics group was, howev-
er, not significantly different from 
the sprint group. The control group 
showed no changes in sprint times. 
There were no significant changes 
in stride length or frequency, but 
ground contact time decreased at 37 
m by 4.4% in the plyometrics group 
only. As a result they have found a 
sprint-specific plyometrics program 
can improve 40-m sprint perfor-
mance to the same extent as standard 
sprint training, possibly by shorten-
ing ground contact time. 

In the study, researches have in-
vestigated the effect of slow and ex-
plosive weight training on kayak 
sprint performance. Twenty-seven 
male and 11 female experienced 
sprint kayakers participated to slow 
weight training, explosive weight 
training, or control (usual training) 
groups in their research. To deter-
mine the effects of training on sprint 
acceleration and speed maintenance, 
the athletes performed 15-m kayak-
ing sprints pre- and post training; 
an electronic timing system provided 
sprint times at 3.75-, 7.5-, and 15-m 
marks. They found slow weight train-
ing is likely to be more effective than 
explosive training for improving the 
acceleration phase of sprinting, when 
force is high throughout the length 
of the stroke. Explosive weight train-
ing may be more effective in speed 
maintenance, when forces are devel-
oped rapidly over a short period at 
the start of the stroke15. 

In a similar study, in the pretest, 
the mean (SD) 0-5m is 1,25±0,17 (sec-
ond), 5-10m is 0,81±0,06 (second), 10-
15m is 0,77±0,06 (second) and 0-15m 
is 2,83±0,19 (second) for with speed, 
agility, and quickness equipment; in 
the posttest, the mean (SD) 0-5m is 
1,06±0,10 (second), 5-10m is 0,80±0,06 
(second), 10-15m is 0,73±0,05 (sec-
ond) and 0-15m is 2,59±0,19 (sec-
ond) for with speed, agility, and 
quickness equipment. In the pretest, 
the mean (SD) 0-5m is 1,09±0,21 
(second), 5-10m is 0,83±0,06 (sec-
ond), 10-15m is 0,71±0,04 (second) 
and 0-15m is 2,63±0,27 (second) for 
without speed, agility, and quickness 
equipment; in the posttest, the mean 
(SD) 0-5m is 1,04±0,15 (second), 
5-10m is 0,79±0,04 (second), 10-15m 
is 0,71±0,06 (second) and 0-15m is 
2,54±0,23 (second) for without speed, 
agility, and quickness equipment. Fi-
nally, the improvement seen in accel-
eration through 0–15 m is closely re-
lated to improvements over the first 5 
m5. However, similar findings where 
obtained in a study of elite female 
footballers23.

In the present study, when the 
players were divided into slowest and 
fastest sprinters (based on 5-m rank-
ings), no significant between-group 
differences were found for any of the 
3 distances. This indicates that those 
players who were fast over 5 m were 
also the fastest over 30 m, signifying 
the need for a good start and rapid 
acceleration for better sprint perfor-
mance7.

In conclusion, in speed training, it 
is important to improve as many fast 
motor units as possible, which are 
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more suitable for fast movements. 
The gains in sprint performance oc-
curred in the initial acceleration and 
speed-maintenance phases. The abil-
ity to accelerate quickly from a sta-
tionary position will provide a com-
petitive advantage for athletes.
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Анализ на състезателната реализация на
националния отбор по баскетбол жени до 18 г.
на Р. България на Eвропейското първенство през 2019 г.

Competitive performance analysis of Bulgaria’s national 
women team under the age of 18 at the European 
championship in 2019

Мария Цанкова-Калоянова

Abstract: The aim of this study is improving and optimizing the training of 
the national women team under the age of 18, who take part in the European 
Championship, Division B, which was held in Skopje in July 5-14, 2019, based 
on the analysis of their competitive. The study used the specific average values 
of the competitive performance indicators (they are 15) of participating teams. 
The indicators we had selected gave an opportunity to determine the current 
possibilities of basketball players revealed under the extreme conditions of the 
competition. The methods we used are resurch of specializated literatyre, expert 
evaluation, observation and recording of competitive efficiency.

Key words: basketball, game indicators, competitive realization, optimization 

Един от основните начини за 
установяване на реализацията 
на баскетболните отбори в със-
тезателни  условия е свързан с 
установяване на параметрите 
на игровата им ефективност. 
Параметрите на игровата ефек-
тивност в екстремални условия 
в баскетбола се установявя с 
т.нар. игрови показатели, кои-
то интегрират в себе си всички 

страни на спортната подготов-
ка – функционална, двигателна, 
технико-тактическа, психологи-
ческа.

В съвременния  баскетбол  все 
повече се налага мнението, че 
постигането на високи и стабил-
ни спортни резултати може да 
бъде реализирано единствено при 
научно обоснована многогодишна 
спортна подготовка. В основа-
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та на анализа на тази подготов-
ка е състезателната реализация 
на баскетболистите по време 
на  участието им в Европейски-
те първенства за съответната 
възрастова група. Изследвания 
върху състезателната реализа-
ция са провели Цанков, Ц., Цан-
кова, Ж. В тази връзка Капралов, 
С. провежда изследвания относно 
усъвършенстването на такти-
ческата подготовка при подра-
стващи и индивидуални такти-
чески действия. Разработените 
тестове дават възможност за 
работа и целенасочена спортна 
подготовка за достигане спорт-
ното майсторство.

Целта на настоящото изслед-
ване е оптимизиране на трени-
ровъчния процес на баскетбо-
листките от националния отбор 
жени ′18, чрез анализ и оценка на 
тяхната състезателна реализа-
ция по време на Европейското 
първенство - дивизия Б, проведе-
но в Скопие (Северна Македония) 
в периода 5-14 юли 2019 г.

За нуждите на изследването е 
събрана информация за игровите 
действия на състезателките от 
националния отбор с помощта 
на 15 игрови показателя по време 
на всичките 7 изиграни срещи. 
Единица за наблюдение при про-
веденото изследване е отделна-
та среща. Отборната състеза-
телна ефективност е съвкупност 
от игровите действия на всички 
състезателки, участващи в съот-
ветната баскетболна среща, не-
зависимо от времето, през което 
те са били в игра.

Методика на изследването

Настоящото изследване е про-
ведено в периода  м. юли – м. ав-
густ 2019 г.

Предмет на изследване е със-
тезателната ефективност в бас-
кетбола.

Обект на изследването са ос-
новните признаци на отборната 
състезателна ефективност.

Контингент на изследване са 
276 баскетболистки от 23-те 
отбора, участници в Европейско-
то първенство за жени до 18 го-
дини през 2019 г. 

За реализиране на поставената 
цел и задачите на изследването 
са приложени следните методи 
на изследване: обзорно проучване 
на специализираната литерату-
ра, експертна оценка и наблюде-
ние и запис на състезателната 
ефективност.

Резултатите от изследването 
са подложени на математико–
статистическа обработка чрез: 
алтернативен анализ, вариацио-
нен анализ и сигмален метод за 
оценка. 

Анализ на резултятите: 

На (фиг. 1) и (фиг. 2) са предк-
тавени данните за средния ръст 
и възрастта на състезателките 
от отборите, които участват 
на Европейското първенство. 
По показател “среден ръст“ от-
борът на България се нарежда 
на дванадесето място. На пър-
во място е отборът на Северна 
Македония със среден ръст 182,5, 
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на второ място е Швеция с 181,91 
и на трето място е Холандия с 
181,66. На последно място е отбо-
рът на Косово с 172,60. 

Добро впечатление прави, че 
отборът на България е един от 
младите (фиг. 2). Нарежда се на 
пето място по този показател 
със средна възраст 17,16 години. 
Това първенство е за жени до 18 

Фиг. 1. Среден ръст  – общо за турнира

години (родени през 2001 и 2002 
година). В състава на нашите мо-
мичета половината (6 от тях) 
са родени през 2001 и другата 
половина (6 от тях) са родени 
през 2002 година, което им дава 
право на участие и догодина на 
първенството за жени до 18 годи-
ни. Най-млад отбор на турнира 
е отборът на Косово със средна 

Фиг. 2. Средна възраст – общо за турнира
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възръст 16,41, като само три от 
момичетата са родени 2001, ос-
таналите са 2002, 2003 и 2004 го-
дина. На второ място е отборът 
на Северна Македония – 16,75 и 
трета се нарежда Великобрита-
ния – 17 години средна възръст. 

На (фиг. 3) са представени От-
носителни дялове на количест-
вените показатели на стрелба в 
коша – общо за турнира. Анали-
зът на резултатите показва, че 
по време на изследвания турнир 
отборите са отбелязвали сред-
но по 62,00 точки на една среща, 
които са резултат от средно 
41,26 опита за стрелба от зоната 
за 2 т. и 21,69 опита – от зоната 
за 3 т. 

Както се вижда от фигурата 
обаче, броят на изпълнените на-
казателни удари е 14,80. Високо-

класните отбори разчитат на 
стрелбата от наказателната 
линия, поради което считаме, 
че изследваните състезателки 
имат резерви по отношение ак-
тивността на играта, главно 
при преодоляване на защитник в 
ситуации “един на един”, което 
ще позволи по-често да бъде пе-
челено правото за изпълнение на 
наказателни удари.

В баскетбола по-важна е ефек-
тивността на стрелбата в коша 
(фиг. 4). Средната ефективност 
на стрелбата в коша от зоната 
за 2 точки на отборите е 39,24 %. 
От зоната за 3 точки – 25,05 %. 

Ефективността на общата 
стрелба в коша е 34,42 %, която 
според нас е много ниска. Също 
така считаме, че по отношение 
на ефективността на стрелбата 

Фиг. 3. Относителни дялове на количествените показатели на 
стрелба в коша – общо за турнира



54  Спорт и наука, извънреден брой /2019

Фиг. 4. Ефективност на стрелбата в коша – общо за турнира

от близки и средни дистанции 
(от зоната за 2т.) – 39,24 % има 
какво още да се желае. Точност-
та на стрелбата от далечни дис-
танции (зоната за 3т.) – 25,04 
% е в рамките на нормалната. 
Ефективността на стрелбата 
от наказателната линия е 60,66 
%. Наказателните удари се из-
пълняват при стандартни усло-
вия, което позволява при по-упо-
рита работа да бъдат подобрени 
разултатите по този показател.

На (фиг. 5) са представени 
средните стойности на показа-
телите, носещи информация за 
ефективността на борбата под 
двата коша (в нападение и в за-
щита). В съвремения баскетбол 
това са едни от най-важните 
игрови показатели. Баскетбо-
листките  от изследваните на-
ционални отбори са овладявали 
средно на една среща по 29,22 

топки под собствения кош (в за-
щита) и 15,19 топки - под коша на 
противника (в нападение).

Последната група, изследвани 
показатели, са условно наречени 
допълнителни показатели (фиг. 
6).  Анализът на фиг. 6 показва, че 
средно на мач баскетболистките 
са подавали по 13,97 асистиращи 
паса, което в общи линии задово-
лява. Считаме обаче, че при около 
12 отнети топки (в т.ч. блоки-
рани), допускането на почти 19 
технически грешки води до нару-
шаване на баланса – средно по 7 
пъти на среща топката лесно се 
предава в ръцете на противника, 
което естествено е шанс за него 
за нова атака на коша и постига-
не на точки.

За решаване на целта и зада-
чите на изследването, е извър-
шено оценяване на резултатите 
на българския отбор, на базата 
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Фиг. 5. Овладени топки в борба под коша – общо за турнира

Фиг. 6. Средни нива на допълнителните показатели – общо
за турнира

на средното ниво общо за Евро-
пейското първенство по всички 
признаци на състезателната 
ефективност. Оценките (Р%) 
са представени нагледно на 
(фиг. 7).

При осем от изследваните по-
казатели стойностите на оцен-

ките Т са по-високи от 25 т. 
(Р50%) - разположени са в граници-
те между 57,93% и 81,6%. От фи-
гурата се вижда, че по пет от из-
следваните показатели оценките 
Т са по-ниски от средните за от-
борите на 18-годишните елитни 
баскетболистки. Това означава, 
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Фиг. 7. Оценка на състезателна-
та ефективност на отбора на 
България

че момичетата от нашия отбор 
имат проблеми с признаците на 
състезателната ефективност, 
за които тези показатели но-
сят информация. Най-ниско ниво 
се наблюдава по отношение на 
ефективността на борбата под 
собствения кош (в защита пока-
зател №9 Т9=1,07%) и под коша на 
противника (в нападение показа-
тел №10 Т10=2,87%). Състезател-
ките имат сериозни проблеми 
по отношение на активността 
на стрелбата от близко и сред-
но разстояние (от зоната за 2т. 
показател № 2 Т2=34,36%) и при 
изпълнените наказателни удари 
(показател № 4 Т4= 27,42%). Също 
така и по отношение на отнема-
нето на топки от опонентите 
си (показател №13 Т13=34,64%).

Заключение:

Анализът на резултатите от 
проведеното изследване, както и 
направените обобщения позволя-
ват да бъдат  формулирани след-
ните изводи:

1. По време на турнира се на-
блюдава ниско ниво на игрова ре-
ализация общо за всички отбори 
по отношение на:
	ефективността на общата 

стрелба в коша, главно за сметка 
на точността на стрелбата от 
зоната за 2 точки;
	агресивността при играта в 

защита и умението на състеза-
телите да отнемат голям брой 
топки от противника;
	умението да се използват 

наказателните удари като сред-
ство за увеличаване на отборния 
резултат.

2. Отборът на България е по-
стигнал по-високо от средното 
за турнира ниво на състезателна 
ефективностно, но това се дъл-
жи на факта, че са играли с по-сла-
би противници (за 17-23 място).

3. Акцентите в бъдещата 
учебно-тренировъчна работа за 
отбора на България трябва да бъ-
дат насочени главно към
	повишаване на ефектив-

ността на борбата под собстве-
ния кош (в защита) и под коша на 
противника (в нападение);
	повишаване на активност-

та на стрелбата от наказател-
ната линия. 
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Анализ на фазовата структура в нападение при 13-14 
годишни хандбалистки

Analysis of the phase structure in the attack of 13-14 years 
handballis

Емил Аврамов

Abstract. Today‘s stage of the handball game development is characterized 
by the continuous intensification of the game actions in defense and attack. In 
modern handball, the offensive game is built on the basis of collective thinking 
and action, making optimal use of the specific characteristics of individual 
players. The fast-paced game is widely used in attack. The most effective forms of 
attack remain rapid breakthroughs and extended counterattack. The positional 
attack also proceeds at a fast pace, necessarily combined with a powerful attack 
on the door. All of this places high demands on the offensive game.

Keywords: Handball, Adolescents, Game Indicators.

Изследването на игровата 
ефективност е било обект на ре-
дица автори в различни спортове 
[3, 4, 5, 6]. 

Нарастващата динамика и ат-
рактивност на хандбалната игра 
поставя нови изисквания пред 
хандбалистите с оглед повиша-
ване на тяхната игрова ефектив-
ност в нападение. 

Подчертаният съревновате-
лен елемент (причина) и висока-
та емоционалност (следствие) 
характеризират играта като 

непрекъснат процес за постига-
не на превъзходство (индивиду-
ално и колективно) в спортната 
борба, където в острите кон-
фликтни ситуации се изявяват 
личностните, психофизическите 
и интелектуалните качества на 
спортистите [1, 2].

Това от своя страна изисква 
изгражда на основата на колек-
тивното мислене и действие при 
оптимално използване на специ-
фичните особености на отдел-
ните състезатели. Бързата игра  
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широко  се използва в нападение. 
Най-ефективните форми на на-
падението остават бързия про-
бив и разширената контраатака. 
Позиционното нападение също 
протича в бързо темпо, като за-
дължително се съчетава с мощно 
нападение към вратата. 

Всичко това изисква от спорт-
ните специалисти системно из-
следване и търсене на основните 
фактори влияещи върху игровата 
ефективност на хандбалистите 
в състезанието.

Целта на настоящата разра-
ботка е да изследваме играта  в 
нападение на отборите финалис-
ти участващи в държавния фи-
нал за девойки до 14г. в гр. Слив-
ница 2018 г.

Задачи:

1. Проучване анализиране и об-
общаване на литературни източ-
ници.

2. Да се изследва и анализира иг-
рата в нападение на  подраства-
щи хандбалистки.

Предмет на изследването е 
хандбалът при подрастващи .

Обект на изследването е ефек-
тивността на фазите на нападе-

нието по време на състезание. 
Контингент на изследването 

са състезателките на отборите 
финалистки на държавното пър-
венство по хфандбал за девойки 
до 14г. от ХК „Сливница“, ХК „Бъ-
ки-Габрово“, ХК „Албатрос - Бур-
гас“, ХК „Панагюрище“, ХК „Беле-
не“ , ХК „Мартен- Свищов“, ХК 
„Шумен“ и ХК „Опака“

За постигане на целта и зада-
чите на изследването, бяха из-
ползвани следните методи на из-
следване:

1. Проучване на специализирана 
литература.

2. Запис на игровата дейност
3. Честотен анализ  за устано-

вяване на средноаритметични 
величини (х), както и процент 
ефективност.

Анализ на резултатите

В настоящата разработка сме 
се постарали да изследваме ефек-
тивността на фазите на нападе-
нието. Известно е, че ефектив-
ното нападение от своя страна 
води до отбелязване на повече 
голове във вратата на против-
никовия отбор. Изследва ли сме 
отбелязаните голове след – бърз 

Таблица 1. Средни стойности на използваемостта и ефективността 
на видовете нападение  на изследваните 8 отбора

1 Бърз пробив 3.67 2.11 57.49

2 Разширена контраатака 8.12 6.23 76.72

3 Позиционно нападение 31.13 16.52 53.06
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пробив, разширена контраатака 
и позиционно нападение. 

От представените на (табл. 
1 и фиг. 1) данни става ясно, че 
отборите на Габрово, Бургас, 
Сливница, Панагюрище, Мартен, 
Белене, Шумен и Опака използ-
ват най-често позиционното на-
падение (X=31.13 с ефективност 
53.06%). След него се нарежда раз-
ширената контратака (X=8.12 с 
най-висока ефективност 76.72%), 
и най-малко отборите са използ-
вали бързия пробив (X=3.67 с 
ефективност 57.49%). Вероят-
но честото използване на пози-
ционното нападение се обуславя 
отвиждането на треньорите на 
отборите  за по сигурна игра от 
една страна, както и нивото на 
скоростно силовата подготов-
ка и работата в тренировъчния 
процес от друга.

Както се вижда от фиг. 1 бър-
зия пробив се използва рядко от 

Фиг. 1. Средни стойности на използваемостта и ефективността на 
видовете нападение

отборите финалисти в тази 
възраст, анализът показва висок 
процент на успеваемост 57.49%.

На фиг. 2 е представена ефек-
тивността при използване на 
бърз пробив. По този показател 
най-добре се е представил отбо-
ра на ХК „Свиленград4 – 64.34% 
ефективност, следван от отбора 
на ХК „Бъки“ – Габрово 57.34%. С 
най- ниска успеваемост по този 
показател са отбора на ХК „Сли-
вница“ – 40.03%. 

Втората фаза на нападение-
то е разширената контраатака. 
Целта на тази фаза е да се осъ-
ществи масиран натиск върху 
отстъпващата защита. 

При изследваните от нас от-
бори (фиг. 3) се вижда, че отбора 
на ХК „Бъки“ – Габрово е показал 
най-голям процент успеваемост 
в тази фаза от играта – 89.54%. 
На другия полюс с най-ниска ефек-
тивност по този показател се е 
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Фиг. 2. Средни стойности на ефективността при бързия пробив  

Фиг. 3. Средни стойности на ефективността при РКА

Фиг. 4. Средни стойности на ефективността при позиционно 
нападение
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представил отбора на ХК „Опа-
ка“ – 21%.

Позиционното нападение се 
използва в играта за спечелване 
на числено или пространстве-
но превъзходство. При наблю-
даваните отбори на момичета 
до 14 години анализа показва, че 
средната ефективност на поз-
иционното нападение е 53.06%. 
Най-ефективно позиционното 
нападение е било за отбора на ХК 
„Сливница“ – 71.44%, а с най-ниска 
ефективност по този показател 
е отбора на ХК „Шумен“ – 48.22%

Дискусия

Анализът на резултатите по-
казва, че отборите използват 
най-често позиционно нападение. 
Вероятно честото използване на 
позиционното нападение се обу-
славя отвиждането на треньо-
рите на отборите за по сигурна 
игра от една страна, както и ни-
вото на скоростно силовата под-
готовка и работата в трениро-
въчния процес от друга.

От направените анализи мо-
жем да изведем следните изводи:

1. Изследваните отбори из-
ползват най-често позиционно-
то нападение (X=31.13 с ефек-
тивност 53.06%), следва разши-
рената контратака (X=8.12 с 
най-висока ефективност 76.72%), 
и бързия пробив (X=3.67 с ефек-
тивност 57.49%).

2. С най-висока ефективност в 
нападение по време на изследва-

нето са били отборите на Сви-
ленград – 64.34% успеваемост при 
БП, Сливница – 71.44% при ПН  и 
Габрово – 89.54% при РКА.

3. Отборите с най-висок про-
цент ефективност при фазите 
в нападение (БП, РКА, ПН), са се 
класирали на призовите три мес-
та в държавното първенство за 
девойки до 14г. 

Препоръките ни са насочени 
към треньорите на подрастващи 
хандбалисти:

Да се усъвършенства позицио-
нирането на състезателките в 
тази възраст при играта от кри-
лата.

Да се моделират варианти за 
провеждане на бърз пробив и раз-
ширена контраатака съобразени 
с познанията на играчите.
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Анализ на физическата дееспособност на 7–10
годишни ученици от СУ „Д. Дебелянов“ гр. Бургас

Analysis of physical capability of 7-10-year-old pupils
from sou “D. Debelianov” Burgas

Мария Цанкова-Калоянова, Жасмин Цанкова

Abstract: One of the essential mathematical approaches in analyzing the 
existing interconnections between indicators of physical capability is correlation 
structure analysis. The aim of the study is disclosure the dependencies between 
physical capacity of pupils from SOU “D.Debelianov” Burgas. To accomplish 
it we apply test battery. They were explored 164 students from I - IV class, 
divided into two groups - boys and girls. The mathematical-statistical method 
we applied is correlation analysis. 

Key words: physical capability, pupils, correlation structure.

Физическата дееспособност 
отразява равнището на двига-
телните способности на човека. 
Обективен показател за нейното 
измерване е нивото на развитие 
на физическите качества. 

Един от съвременните про-
блеми на физическото възпита-
ние са начините за подобрява-
нето на двигателните способ-
ности на учениците. От голя-
мо значение е използванито на 
различни средства и методи от 

спортната практика, за подо-
бряване дееспособността при 
учениците. 

Според Зациорски, В., 1970 фи-
зическите качества разглеждат 
различните страни на двигател-
ните възможности на човека. 
Двигателната дейност се харак-
теризира с повишена интензив-
ност и разнообразие. В нея се про-
явяват двигателните качества: 
бързина, сила, издръжливост, лов-
кост и гъвкавост.
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В своя методика за подобря-
ване на скоростно-силовите ка-
чества на подрастващи баскет-
болистки на 13 и 14 години е раз-
работил Цанков, Ц., 2005г.

В своя разработка  Аврамова, 
М., 2018 г. пише, че физическото 
развитие    влиаят положително 
върху функциите на организма и 
проявлението на основните фи-
зически качества. 

В тази връзка Аврамов, Е., 
2015г. счита, че доброто позна-
ване на възрастовата динамика 
на развитие на двигателните ка-
чества е задължително за реали-
зиране на учебното занимание. 

По проблема за физическо-
то развитие и кондиционните 
качества изследвания е провел 
Брестнички, Г., 2012 г. 

Алексиева и Митрева (2015), 
Петров (2011) изследват корела-
ционната структура на подго-
товката на подрастващи бас-
кетболисти.

Също така Капралов, С. разра-
ботените тестове даващи въз-
можност за работа и целенасоче-
на спортна подготовка за дости-
гане спортното майсторство.

Целта на настоящето изслед-
ване разкриване на зависимости-
те на физическата дееспособност 
на учениците от СУ “Д.  Дебеля-
нов“, гр. Бургас. 

За реализирането на целта са 
поставени следните задачи: 

1. Теоретичен преглед на лите-
ратурни източници по проблема;

2. Разкриване на корелационни-
те зависимости на физичеката 
дееспособност на ученицете;

Предмет на изследване е физи-
ческата дееспособност на учени-
ците от начален етап.

Обект на изследване са 168 уче-
ници от I до IV клас, разделени в 
две групи- момчета и момичета. 

Методика на изследването:

За реализирането на поставе-
ната цел и задачи на изследване-
то е приложено спортнопедаго-
гическо тестиране. Тестовата 
батерия за установяване на фи-
зическата дееспособност на уче-
ниците включва следните пока-
затели:

• Бягане 30 м;
• Скок на дължина от място;
• Хвърляне на топка 1 кг;
• Бягане 200 м;
• Ловкост.
Получените резултати от 

изследването са обработени ма-
тематико-статистически чрез 
прилагане на корелационен ана-
лиз. 

Анализ на резултатите:

Eдин от съществените мате-
матически подходи при анализи-
ране на съществуващите взаи-
мовръзки между показателите за 
физическата дееспособност на из-
следваната група ученици е коре-
лационно-структурният анализ. 
С негова помощ, от една страна, 
се определя степента на зависи-
мост между отделните показа-
тели, а от друга – се разкриват 
сложни връзки и отношения на 
отделни параметри на физиче-
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ската дееспособност  на изслед-
ваната съвкупност.

На (табл. 1) е представена ко-
релационната матрица на физи-
ческата дееспособност на учени-
ците от първи клас. Значителна 
по сила взаимовръзката има меж-
ду показател № 5 Ловкост и пока-
зател №2 Скок дължина от мяс-
то (r=-0,588). 

Анализът на (фиг. 1) показва, че 
има шест достоверни корелации 
между изследваните показатели. 
По три взаимовръзки имат пока-
зателите № 2 Скок дължина от 

Таблица 1. Корелационна матрица на физическата дееспособност на 
учениците от първи клас

№ Показатели 1 2 3 4 5

1. Бягане 30 м 1        

2. Скок дължина от място -0,371 1

3. Хвърляне топка 1 кг 0,293 0,320 1

4. Бягане 200 м 0,243 -0,410 -0,421 1

5. Ловкост 0,178 -0,588 -0,234 0,358 1

място и показател № 4 Бягане 
200м. Значителна е взаимовръзка-
та между показател №5 Ловкост 
и показател №2 Скок дължина от 
място (r=0,588).

Умерена е силата на зависи-
мост при при показател №3 
Хвърляне топка 1кг. и показател 
№  4 Бягане 200м (r=0,421), при 
показател № 2 Скок дължина от 
място и показател № 4 Бягане 
200м (r=0,410), показател №1 Бя-
гане 30м и показател № 2 Скок 
дължина от място (r=0,371), при 
показател № 4 Бягане 200м и по-

Фиг. 2. Корелационно-структурен модел на дееспособността на
учениците от първи клас
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казател № 5 Ловкост (r=0,358) и 
при показател № 2 Скок дължина 
от място и показател №3 Хвър-
ляне топка 1 кг (r=0,320).

На (табл. 2) е представена ко-
релационната матрица на физи-
ческата дееспособност на учени-
ците от втори клас. 

Анализът на корелационно-
структурния модел на изследва-
ните показатели при момичета-
та (фиг. 2.) показва, че броят на 
интеркорелационните зависимо-
сти, отговарящи на приетата 
от нас граница на информативна 
зависимост (r ³ 0,30), е 8.

Таблица 2. Корелационна матрица на физическата дееспособност на 
учениците от втори клас

№ Показатели 1 2 3 4 5

1. Бягане 30 м 1        
2. Скок дължина от място -0,525 1
3. Хвърляне топка 1 кг -0,415 0,290 1
4. Бягане 200 м 0,659 -0,565 -0,333 1
5. Ловкост 0,402 -0,531 -0,240 0,671 1

Фиг. 2. Корелационно-структурен модел на дееспособността на
учениците от втори клас

Наблядава се значителна за-
висимост между показател №  4 
Бягане 200м и показател № 5 Лов-
кост (r=0,671), показател № 1 Бя-
гане 30 м и показател № 4 Бяга-
не 200м (r=0,659), показател № 2 
Скок дължина от място и показа-
тел № 4 Бягане 200м (r=-0,565), 
показател № 2 Скок дължина от 
място и показател №5 Ловкост 
(r=-0,531), показател №1 Бягане 
30м и показател №2 Скок дължи-
на от място (r=-0,525), показа-
тел №1 Бягане 30м и показател 
№3 Хвърляне топка 1кг (r=-0,415), 
показател №1 Бягане 30м и пока-
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зател №5 Ловкост (r=-0,402), по-
казател №3 Хвърляне топка 1 кг 
и показател № 4 Бягане 200м (r=-
0,333). 

На (табл. 3) е показана корела-
ционната матрица на дееспосо-
ностт при учениците от трети 
клас. 

На (фиг. 3) е представена кар-
тина на получените връзки меж-
ду изследваните показатели, но-
сещи информация за физическата 
дееспосоност на учениците от 

Таблица 3. Корелационна матрица на физическата дееспособност на 
учениците от трети клас

№ Показатели 1 2 3 4 5

1. Бягане 30 м 1        

2. Скок дължина от място -0,564 1

3. Хвърляне топка 1 кг -0,334 0,318 1

4. Бягане 200 м 0,487 -0,561 0,065 1

5. Ловкост 0,708 -0,587 -0,220 0,579 1

Фиг. 3. Корелационно-структурен модел на дееспособността на
учениците от трети клас

трети клас. От анализа се вижда, 
че има осем зависимостти между 
показателите. 

Голяма е зависимостта между 
показател № 1 Бягане 30м и по-
казател № 5 Ловкост (r=0,708). 
Наблюдава се значителна зави-
симост при показател № 2 Скок 
дължина от място и показател 
№5 Ловкост (r=-0,587), при по-
казател №4 Бягане 200м и и по-
казател №5 Ловкост (r=-0,579), 
при показател №1 Бягане 30м и 
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показател и показател №2 Скок 
дължина от място (r=-0,564) и 
при показателите № 3 Хвърляне 
топка 1 кг и № 4 Бягане 200м (r=-
0,561). При останалите три взаи-
мовръзки зависимостта е умера. 

На (табл. 4) е представена ко-
релационната матрица на физи-
ческата дееспособност на изслед-
ваната съвкупност от четвърти 
клас.

Таблица 4. Корелационна матрица на физическата дееспособност на 
учениците от четвърти клас

№ Показатели 1 2 3 4 5

1. Бягане 30 м 1        

2. Скок дължина от място -0,584 1

3. Хвърляне топка 1 кг -0,574 0,598 1

4. Бягане 200 м 0,907 -0,606 -0,584 1

5. Ловкост 0,683 -0,615 -0,496 0,727 1

От анализа на (фиг. 4) се вижда, 
че има десет на брой взаимовръз-
ки между показателите на физи-
ческата дееспособност на учени-
ците от четвърти клас. Много 
голяма е зависимостта между 
показател № 1 Бягане 30 м и пока-
зател №4 Бягане 200 м (r=0,907). 
Голяма е зависимостта между 
показател № 4 Бягане 200м и по-
казател №5 Ловкост (r=0,727). 

Фиг. 4. Корелационно-структурен модел на дееспособността на
учениците от четвърти клас
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Значителна зависимост се на-
блюдава при показател №1 Бяга-
не 30м и показател №5 Ловкост 
(r=0,683), при показател №2 Скок 
дължина от място и показател 
№5 Ловкост (r=0,-615), при пока-
зател №4 Бягане 200м и показа-
тел №2 Скок дължина от място 
(r=0,-606), при показател №2 Скок 
дължина от място и показател 
№3 Хвърляне топка 1кг (r=0,598), 
при показател №1 Бягане 30м и 
показател и показател №2 Скок 
дължина от място (r=-0,584), при 
показател №3 Хвърляне топка 
1кг и показател №4 Бягане 200м 
(r=-0,584), при показател №1 Бя-
гане 30м и показател №3 Хвърля-
не топка 1кг (r=-0,574). Умерена е 
зависимостта при показател №3 
Хвърляне топка 1кг и показател 
№5 Ловкост (r=-0,496). 

Заключение:

Анализът на резултатите и 
направените в текста обобще-
ния позволяват да бъдат форму-
лирани следните изводи: 

1. Корелационно структурни-
ят модел на физическата дееспо-
собност при учениците от пър-
ви клас включва 6  взаимовръзки 
между показателите, като най-
добре помежду си взаимодейст-
ват скок на дължина от място и 
ловкост.

2. Корелационно структурни-
ят модел на физическата дееспо-
собност при учениците от вто-
ри клас включва 8  взаимовръзки 
между показателите. Най-добре 
корелират бягане 200м и ловкост.

3. Корелационно структурни-
ят модел на физическата дееспо-
собност при учениците от тре-
ти клас включва 8 взаимовръзки 
между показателите, като най-
добро влияние си оказват бягане 
30м и ловкост.

4. Корелационно структур-
ният модел на физическата де-
еспособност при учениците от 
четвърти клас включва 10 взаи-
мовръзки между показателите. 
Най-висока е зависимостта меж-
ду бягане 30м и бягане 200м. 
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Анализ на технико-тактическото майсторство
в свободната борба за жени в категория до 59 кг.
от светоното първенство през 2019 г.– Нурсултан, 
Казахстан

Каролина Грозданова 
Александрина Кашинова

Олимпийските игри са най-
престижният спортен форум в 
света. Със всеки изминал олим-
пийски цикъл конкурентостта в 
спортовете, а и между отделни-
те състезатели се повишава все 
повече и повече. Международни-
те медийни концерни все по-чес-
то анализират разширяването 
на географската карта на меда-
лите в различните видове спорт 
и спортни дисциплини. Борбата 
като част от олимпийското се-
мейство неизменно се подчинява 
на този логистичен закон. През 
последните четири години дър-
жави като Тайпе, Камерун, Ни-
герия се опитват да достигнат 
световното равнище на конку-
ренция в женската борба, което 
показва все по-увеличаващата се 
популярност на женската борба 
в световен мащаб. Неоспорим 
факт е зараждането на женска 

борба в Иран, Грузия, Словакия, 
Хърватия, страни от Африка и 
др. В последното проведено све-
товно първенство по борба за 
жени в Нурсултан, Казахстан 
през 2019 г., където бяха спече-
лени и първите квоти за пред-
стоящите Олимпийски игри в 
Токио, Япония имаше рекорден 
брой участнички – 252. Като най-
много участнички бяха в катего-
рия 62 кг. – 34, където представи-
телка на българският национален 
отбор е световната и европейска 
шампионка – Тайбе Юсеин.

Международната спортна фе-
дерация по борба – United World 
Wrestling (UWW) отделя все по-
вече средства за популяризиране-
то на женската борба в света и 
увеличаването на представител-
ките в ръководните функции на 
национални и международни ор-
ганизации на борбата – админи-
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стративни комитети, научни ко-
митети, съдийска колегия и т.н. 

Целта на изследването е да се 
анализира технико-тактическо-
то майсторство на състезател-
ките в категория до 59кг. като 
се проследи разнообразието на 
приложената техника в стойка и 
партер и нейната техническата 
ефективност.

Методи на изследване: Анали-
зирахме видеозаписи на схватки-
те от проведеното световно 
първенство за жени в Нурсул-
тан, Казахстан. Видеозаписите 
са използвани от уебсайтовете: 
Youtube и unitedworldwrestling.org. 
Използван е Excel за обработка и 
систематизиране на техниката 
на участничките в категорията.

Име и фамилия,
националност

Приложена техника 
(брой спечелени технически точки)

Стойка Партер

T. Omelchenko (AZE) 16 10

A. Lysak (UKR) 12 2

A. Ragan (USA) 2  

S. Baatarjav (MGL) 13 2

L. Morais (CAN) 10 13

Y. Inagaki (JPN) 9 3

K. Hanchar Yana (BLR) 2  

X. Pei (CHN) 17 18

P. Dhanda (IND) 23  

S. Paruszewski (GER) 4 4

E. Yaniik (TUR) 3  

L. Ovcharova (RUS) 17 12

T. Dao (VIE) 2  

Таблица 1. Спечелени точки в стойка и партер на състезателките в 
кат. 59 кг.

Анализ на получените
резултати: 

След обработката на данните 
от видеоматериалите на схва-
тките установихме следната 
техническа успеваемост: 

На таблица № 1 са показани 
спечелените точки на състеза-
телките в кат. 59кг. от светов-
ното първенство за жени в Нур-
султан, Казахстан през 2019  г. 
Най-много спечелени точки в 
стойка са от P. Dhanda (IND), 
но в партер състезателката не 
е успяла на спечели технически 
точки (т.т.). L. Ovcharova (RUS) 
и X. Pei (CHN) са спечелили по 17 
т.т., L. Ovcharova (RUS) като 
е същевременно е спечелила 12 
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т.т., а X. Pei (CHN) 18 т.т. от 
партер. Това показва, че състе-
зателката от Китай е реализи-
рала почти еднакъв брой точки 
в стойка и партер, което означа-
ва, че приложените технически 
действия най-вероятно са изгра-
дени в технико-тактически ком-
бинации и комплекси.

От позиция партер най-мно-
го точки са спечелени от X. Pei 
(CHN) – 18т. С разлика от една 
точка са L. Morais (CAN) е спече-
лила – 13т.т. и L. Ovcharova (RUS) 
– 12т.т. 

На графика №1 са показани ре-
зултатите в графичен вид.

На таблица № 2 са показани 
спечелените точки от състеза-
телките от стойка и партер в 
проценти.

Резултатите от обработката 
на данните в проценти показ-
ва, че спечелените технически 

Графика № 1. Техническа ефективност в стойка и партер в кат. 59кг.

точки от стойка в проценти 
са: P. Dhanda (IND) са 17.69%, на 
L. Ovcharova (RUS) - 13.07% и T. 
Omelchenko (AZE) - 12.30%.

От позиция партер най-висо-
ки проценти има X. Pei (CHN) - 
28.12%, L. Morais (CAN) - 20.31% и 
L. Ovcharova (RUS) - 18.75%.

На таблица № 3 и таблица но-
мер 4 ще покажем приложените 
технически действия в стойка и 
партер, както спечелените точ-
ки и броя на приложението им.

На таблица № 3 се вижда, че 
най-приложимите технически 
действия в категория 59кг. при 
жените са събаряне с хващане на 
двата крака – 12 пъти, събаряне с 
хващане на десен крак – 11 пъти, 
събаряне с хващане на левия крак 
– 9, хвърляне през гръб със захва-
щане на ръката и главата (поясно 
хвърляне) – 5 пъти, хвърляне през 
гръб със захват на мишницата и 
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Име и фамилия, 
националност

Приложена техника (%)

Стойка Партер

T. Omelchenko (AZE) 12.30% 15.62%

A. Lysak (UKR) 9.23% 3.12%

A. Ragan (USA) 1.53%  

S. Baatarjav (MGL) 10% 3.12%

L. Morais (CAN) 7.69% 20.31%

Y. Inagaki (JPN) 6.92% 4.68%

K. Hanchar Yana (BLR) 1.53%  

X. Pei (CHN) 13.07% 28.12%

P. Dhanda (IND) 17.69%  

S. Paruszewski (GER) 3.07% 6.25%

E. Yaniik (TUR) 2.30%  

L. Ovcharova (RUS) 13.07% 18.75%

T. Dao (VIE) 1.53%  

Таблица 2. Спечелени точки в стойка и партер на състезателките в 
кат. 59 кг. (в %)

Графика № 2. Спечелени точки в стойка на състезателките в кат. 
59 кг. (в %).
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Графика № 3. Спечелени точки в партер на състезателките в кат. 
59 кг. (в %).

Техническо действие (хватка) Спечелени
точки

Брой
изпълнение

Хвърляне през гръб със захващане на 
ръката и главата (поясно хвърляне) 16 5

Хвърляне през гръб с обратно хващане 
на главата и ръката (обратно поясно) 4 2

Хвърляне през гръб със захват на 
мишницата и предмишницата 
(раменно хвърляне)

8 2

Хвърляне през гръб със захващане 
на ръката и вътрешното бедро 
(„мелница“)

8 2

Събаряне с обхващане на трупа 4 1
Събаряне с хващане на двата крака 28 12
Събаряне с хващане на левия крак 18 9
Събаряне с хващане на десния крак 22 11
Сваляне с хващане на главата и ръката 
(„оглавник“) - въртене 6 3

Сваляне с гмуркане под ръка 4 2
Сваляне с придърпване на ръката 2 1
Сваляне с въртене под ръката 2 1
Избутване 1 1

Таблица 3. Приложени технически действия в стойка.
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предмишницата (раменно хвър-
ляне) и хвърляне през гръб със за-
хващане на ръката и вътрешно-
то бедро („мелница“) по 8 пъти. 

Резултатите показват, че за-
кономерно в стойка се използват 
основно групата на технически-
те действия с хващане на крака-
та и хвърлянията през гръб.

На таблица № 4 ще покажем 
систематизирането на техника-
та в партер.

От таблица № 4 се вижда, че 
най-приложимите технически 
действия в партер са: минаване 
зад противника – 11 пъти; носене 
през „мост“ – 8 пъти; полуносе-
не през „мост“ – 5 пъти; сваляне 
с хващане на главата и ръката 
– минаване зад противника – 4 
пъти; преобръщане с кръстос-
ване на краката, преобръщане 
със захват на бедрото и главата 

Техническо действие (хватка) Спечелени
точки

Брой
изпълнение

Минаване зад противника 20 11

Носене през „мост“ 16 8

Полуносене през „мост“ 10 5

Сваляне с хващане на главата и ръката – 
минаване зад противника 8 4

Преобръщане с кръстосване на краката 4 2

Преобръщане със захват на бедрото и 
главата („сарма“) 4 2

Преобръщане с обхващане на главата и 
подмишницата („хамут“) 4 2

Преобръщане с хващане на външната 
ръка и вътрешния крак /Пакет/Опаковка/ 2 1

Таблица 4. Приложени технически действия в партер

(„сарма“) и преобръщане с обхва-
щане на главата и подмишница-
та („хамут“) по два пъти.

Приложените технически 
действия са най-често използ-
ваните в партерната борба не 
само в кат. 59 кг. Те са част и от 
първите технически действия в 
партер, които се разучават и усъ-
вършенстват от състезателите 
в свободната борба, а носене през 
„мост“ и полуносене през „мост“ 
и в класическия стил.

Изводи:

1. От направеното изследване 
върху техническата ефектив-
ност в стойка на боркините в 
кат. 59  кг. най-високи стойно-
сти се наблюдават при P. Dhanda 
(IND) – 23т.т./17,69% .
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2. При анализа на техническа-
та ефективност в партер най-
високи стойности установихме 
при X. Pei (CHN) – 18т./ 28.12%.

3. Анализа на приложените тех-
нически средства показва, че най-
използваната техника в стойка е 
събаряне с хващане на двата крака 
– 28т.т. от 12 опита. 

4. Анализа на приложените 
технически средства показва, че 
най-използваната техника в пар-
тер е минаване зад противника – 
20т.т. от 11 опита.

5. Прилаганите технически 
действия от стойка в кат. 59 кг. 
обхваща групите на събарянията 
с хващане на краката и хвърляни-
ята през гръб, които са основни 
похвати и на българската борцо-
ва школа доказала се многократ-
но на световния и олимпийски 
тепих.

6. Техническите действия в 
партер включват предимно но-
сене през „мост“ и неговите ва-
риации. Техническото действие е 
основно в класическия и свободен 

стил. Групата на преобръщане с 
захват на краката, комбиниран 
захват – крак и ръка са също сред 
най-използваните технически 
действия, които са част от из-
граждането на технико-такти-
ческите комплекси и комбинации.

Препоръки: 

1. Да се търси по-голямо разно-
образие от технико-тактическо 
усъвършенстване с цел изгражда-
не на ефективни и разнообразни 
технико-тактически комбина-
ции.

2. Изграждането на технико-
тактическия образ на боркините 
да бъде целенасочен и целесъобра-
зен от първоначалното обучение 
в тренировките по борба.

3. Технико-тактическия ар-
сенал на състезателките да се 
изгражда на принципа на строга 
индивидуализация, стил на борба, 
квалификация и възраст на състе-
зателките.
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Превантивните аспекти на спортната дейност

Благой Калпачки

Preventive aspects of sports activity

Blagoy Kalpachki

Резюме: Настоящата разработка се фокусира върху изясняване ро-
лята на възпитанието в спортните клубове за превенция на агресив-
ността сред подрастващите. Поддържа се тезата, че пълноценните 
възпитателни интеракции в спортните клубове насърчават и стиму-
лират разгръщането на вътрешноличностните ресурси на подраства-
щите за саморазвитие и саморегулация на поведението, което има 
изключително значение за предпазването им от емоционални и пове-
денчески проблеми и съдейства за конструктивното преодоляване на 
междуличностни конфликти и успешното справяне с житейски затруд-
нения в ежедневието.

В контекста на новите реалности в съвременното българско об-
щество като приоритетна се очертава необходимостта от активи-
зиране на ресурсите на факторите от социалната среда, ангажирани 
с възпитанието на децата и юношите за превенция на насилието и 
деструктивността в поведенческите модели на младите хора у нас. 
Утвърждава се идеята, че системното спортно участие на подраства-
щите от всички възрасти в свободното им време и изграждането на 
активен начин на живот имат изключително голям потенциал в пред-
пазването им от развитие на агресивни поведенчески прояви.

Ключови думи: възпитание, спортни клубове, превантивни аспекти 
на възпитанието, активен начин на живот, емоционална саморегула-
ция
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Abstract: This paper focuses on clarifying the role of upbringing in sports 
clubs for the prevention of adolescent aggression. The maintained thesis is that 
the full-fledged educational interactions in sports clubs support and stimulate 
the deployment of adolescents’ in-person resources for self-development and 
self-regulation of behavior, which is crucial for preventing them from emotional 
and behavioral problems and contributes to the constructive resolution of 
interpersonal conflicts and successful management of life’s difficulties in daily 
life.

In the context of the new realities in contemporary Bulgarian society, the 
priority is given to the need to activate the resources of the factors of the social 
environment involved in the upbringing of children and adolescents for the 
prevention of violence and destructiveness in the behavioral models of young 
people in our country. The idea that the systematic sports participation of 
adolescents of all ages in their free time and the construction of active lifestyles 
has an enormous potential in preventing them from developing aggressive 
behavioral manifestations is affirmed.

Key words: upbringing, sports clubs, preventive aspects of upbringing, 
active lifestyle, emotional self-regulation

Един от най-значимите и ак-
туални проблеми в съвременното 
българско общество е нараства-
щата динамика на агресивност-
та сред подрастващите. В тази 
връзка се налага да се активизи-
рат всички ресурси на фактори-
те от социалната среда, ангажи-
рани с възпитанието на децата и 
юношите за превенция на насили-
ето и деструктивността  в по-
веденческите модели на младите 
хора у нас. Системното спортно 
участие на подрастващите от 
всички възрасти в свободното 
им време и изграждането на ак-
тивен начин на живот имат из-
ключително голям потенциал в 
предпазването им от развитие 
на агресивни поведенчески проя-
ви.

В настоящата разработка се 
приема тезата на С. Попова, че 
„превантивните аспекти на възпи-

танието са най-важната част от 
цялостната система за предпазване 
от деструктивни прояви“ в между-
личностното общуване. Концеп-
туалното изясняване на преван-
тивните аспекти на възпитани-
ето обуславя и преосмислянето 
на специфичните начини за ак-
тивизиране на ресурсите на от-
делните възпитателни фактори 
във връзка с решаването на про-
блема за агресията, враждебност-
та и насилието в житейската ни 
действителност (Попова, 2011). 

В своите разсъждения С. Попо-
ва подчертава, че функционално-
то предназначение на възпитани-
ето е свързано не само с подпома-
гане интернализацията на соци-
окултурните норми и правила на 
поведение, но и с поощряване раз-
витието на базисните личностни 
конструкти (психосоциална иден-
тичност, Аз-концепции, нагласи, 
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ценностни ориентации, ролеви 
стереотипи и т.н.). Те предста-
вляват основна част от вътреш-
ноличностната мотивационна 
система, регулираща поведението 
на отделния човек. В концепци-
ята си за възпитанието автор-
ката приема, че съвременните 
тенденции на възпитателните 
взаимодействия са ориентирани 
към създаване на благоприятни 
условия за стимулиране по-задъл-
боченото осмисляне на собствения 
емоционален и житейски опит от 
подрастващите, за подпомагане 
мобилизацията на вътрешнолич-
ностните им ресурси за самораз-
витие, саморегулация и самокон-
трол (Попова, 2011). 

Основният фокус в настоя-
щето изследване е върху теоре-
тизирането на спецификата на 
превантивните аспекти на въз-
питателната дейност, върху на-
сърчаването и стимулирането на 
активен начин на живот на деца-
та и юношите и ориентирането 
им към системни спортни зани-
мания в свободното време.

Спортът е една от най-попу-
лярните и предпочитани от де-
цата дейности в свободното им 
време. Известно е, че житейски-
ят опит, който се натрупва в 
контекста на физически актив-
ните дейности в свободното 
време е базата, върху която се 
изграждат индивидуалните кон-
цепции на децата за интерпре-
тация и оценка на отношението 
им към себе си, към другите и към 
света като цяло. Именно поради 
това въпросът за  педагогическо-

то осмисляне на този аспект от 
ежедневието на подрастващите 
е от особена значимост.

Пълноценните възпитателни 
интеракции в спортните клу-
бове насърчават и стимулират 
разгръщането на вътрешнолич-
ностните ресурси на подраства-
щите за саморазвитие и саморе-
гулация на поведението, което 
има изключително значение за 
предпазването им от емоцио-
нални и поведенчески проблеми и 
успешното преодоляване на жи-
тейските изпитания, които не-
изменно съпътстват живота на 
всеки човек. 

Участието на децата в струк-
турирани спортни дейности 
насърчава развитието на лично-
стни качества като организира-
ност, самостоятелност, само-
контрол, търпеливост, реши-
телност, настойчивост, иници-
ативност и пр., които помагат 
на децата да се справят успеш-
но с житейските си задачи и да 
преодоляват по конструктивен 
начин трудностите и личните 
проблеми в ежедневието. 

Rochelle Eime, Janet Young, Jack 
Harvey, Melanie Charity и Warren 
Payne предлагат концептуален 
модел „Здраве чрез спорт“, в 
който се отразяват взаимните 
връзки между психологическите, 
психосоциалните и социалните 
аспекти на здравето и техни-
те зависимости със спортното 
участие. Авторите препоръчват 
участието в спорта в общност-
та да се възприема като форма 
на физическа активност през сво-
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бодното време за децата и юно-
шите, като целта е не само под-
държане и подобряване на тяхно-
то физическото здраве, особено 
във връзка със затлъстяването 
в детска възраст, но и постига-
не на резултати относно психо-
социалното им функциониране 
(Eime et al., 2013).

В световната наука съществу-
ват различни критерии за оценка 
на активния начин на живот. Ин-
терес представляват предложе-
ните от Pearson, N., Braithwaite, 
R. E., Biddle, S. J. H., Sluijs, E. M. 
F., & Atkin, A. J. две нива за оцен-
ка на активния начин на живот в 
детска възраст: 1) тяхното учас-
тие в извънучилищни спортни 
дейности; 2) времето, прекара-
но в гледане на телевизия и елек-
тронни игри (Pearson, Braithwaite, 
Biddle, Sluijs,  & Atkin, 2014). 

Mark S. Allen, Stewart A. Vella 
and Sylvain Laborde провеждат 
лонгитудинално изследване на 3 
956 деца на 6-годишна възраст и 3 
862 деца на 10-годишна възраст за 
установяване на връзката между 
спортната активност, времето 
прекарано пред екрана (гледане на 
телевизия и електронни игри), 
личностната устойчивост и про-
мените в детството. Анализът 
на данните получени от това из-
следване дава основание на авто-
рите да твърдят, че активният 
начин на живот (активна спорт-
на дейност и по-малко гледане на 
телевизия и електронни игри) в 
детството оказва положител-
но влияние върху развитието на 
личностната устойчивост и съ-

действа за намаляване на интро-
версията и реактивността в по-
ведението на децата (Allen, Vella, 
Laborde, 2015).

Резултатите от извършеното 
емпирично изследване потвърж-
дават, че по-активният начин 
на живот в детството (по-ак-
тивно спортно участие в свобод-
ното време и по-малко гледане 
на телевизия и електронни игри) 
съдейства за повишаване на емо-
ционалната устойчивост и пони-
жаване на реактивността в об-
щуването на децата с възрастни 
и с връстници. Освен това, учас-
тието в спортен клуб стимулира 
развитието на социалната ком-
петентност на подрастващите, 
насърчава сътрудничеството, 
дисциплината, честната игра 
и спортменството (Allen, Vella, 
Laborde, 2015).

Системните и организирани в 
свободното време на децата дей-
ности, свързани с физическа ак-
тивност стимулират развитие-
то на твърде значими житейски 
умения (като търпение и пр.), 
подобряват вниманието, опера-
тивната памет и академичните 
постижения (Singh, Uijtdewilligen, 
Twisk, van Mechelen & Chinapaw, 
2012; Allen et al., 2015).

Интерес представляват пред-
ставените научни доказател-
ства за тесните интегративни 
връзки и зависимости между со-
циалната компетентност, ака-
демичните постижения, детско-
то проблемно поведение и възпи-
танието (Виж Попова, 2011: 302-
303). В ситуации на силен стрес, 
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фрустрация и житейски затруд-
нения от различен характер лип-
сата на адекватен и отработен 
в общуването с връстници и въз-
растни самоконтрол е сериозна 
предпоставка за развитие на аг-
ресивни модели на поведение в 
детството и юношеството. 

Howie и др. установяват, че 
децата, които посещават спорт-
ни клубове в свободното си време 
показват по-високи резултати по 
отношение на многообразието 
на социалните си умения, в срав-
нение с децата, които не участ-
ват в никаква извънучилищна 
дейност (Howie, Lukacs, Pastor, 
Reuban, Mendola, 2010). Пред-
ставените научни доказател-
ства потвърждават ключовата 
роля на организираното спортно 
участие на децата и юношите в 
развитието на социалната им 
компетентност, която от своя 
страна представлява сериозен 
защитен фактор за предпазване 
от насилствени и деструктивни 
прояви в междуличностното об-
щуване. Освен това, социалната 
компетентност се намира в тес-
ни връзки и зависимости с други 
ключови личностни конструкти 
като адаптивност в поведени-
ето, социални умения и взаимо-
действие в групата на връстни-
ците (Попова, 2011: с.298).

Според С. Попова изграждане-
то на адекватни социални умения 
и поддържането на пълноценни 
партньорски взаимоотношения 
в детската общност има мно-
гообразни кумулативни послед-
ствия за бъдещото развитие на 

личността, за нейното цялостно 
функциониране в краткосрочен и 
дългосрочен аспект (Попова, 2011: 
с. 300). Спецификата на общува-
нето между децата, в контекста 
на спортния отбор или индиви-
дуалните видове спорт съдейст-
ва за стимулиране на цялост-
ното им личностно развитие и 
представлява важен аспект от 
функционалната насоченост на 
превантивните възпитателни 
интеракции. 

D. Hansen, R. Larson и J. Dworkin 
доказват че освен физическите 
ползи спортуващите деца имат 
и по-високи нива на самопознание 
и емоционално регулиране, в срав-
нение с тези, които са свързани с 
други извънучилищни дейности 
(Hansen, Larson, Dworkin, 2003).

Теоретичното изясняване на 
връзката между възпитанието и 
развитието на емоционалната 
саморегулация на децата, които 
системно се ангажират със спорт-
на дейност представлява друг съ-
ществен акцент в настоящия 
труд. Пълноценните възпита-
телни интеракции в спортните 
клубове насърчават и стимулират 
разгръщането на вътрешнолично-
стните ресурси на подрастващи-
те за саморазвитие и саморегула-
ция на поведението, което има 
изключително значение за пред-
пазването им от емоционални и 
поведенчески проблеми и успешно-
то преодоляване на житейските 
изпитания, които неизменно съ-
пътстват живота на всеки човек.

Проучването на P. Harrison и 
неговите колеги показва, че спор-
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тът сам по себе си (а също и в 
комбинация с други дейности) е 
свързан със значително по-добри 
здравни резултати, включител-
но по-висок здравословен Аз-образ 
и по-малък риск от емоционален 
стрес, самоубийствено поведе-
ние и злоупотреба с вещества 
(Harrison, 2003).

В своето изследване N. Holt, 
B. Kingsley, L. Tink, J. Scherer не 
сравняват влиянието на спорт-
ното участие с други дейности 
в свободното време, а проучват 
мнението на родителите, които 
съобщават за ползите в лично-
стното и социалното развитие 
на децата-спортисти. Социал-
ните резултати включват по-
ложителни взаимоотношения с 
треньорите, създаване на нови 
приятелства, развитие на уме-
нията за работа в екип и на со-
циалната компетентност (Holt, 
Kingsley, Tink, Scherer, 2011; Eime 
et al., 2013).

Личните качества включват 
контрол на емоциите, радост-
та от изучаването на нови неща, 
увереност и дисциплина, добро 
академично представяне, спра-
вяне със задълженията и посто-
янна ангажираност (Eime et al., 
2013). Самодисциплината и само-
управлението на хората са мо-
щен стимулатор за разгръщане 
на личностния потенциал и за 
успешно справяне с житейските 
предизвикателства, които не-
изменно съпътстват тяхното 
съществуване.

Анализът на резултатите от 
извършено лонгитудинално про-

учване на участието на клубните 
спортисти (юношеска възраст) 
в продължение на три години в 
Германия показва, че освен иден-
тифицирането на физическите 
ползи, дейностите в спортни-
те клубове оказват положител-
но влияние върху развитието на 
самоуважението, като момиче-
тата откриват спорта като из-
точник на самоуважение по-рано 
от момчетата (Brettschneider, 
2001).

Rochelle Eime, Janet Young, Jack 
Harvey, Melanie Charity и Warren 
Payne подчертават, че по-голя-
мата част от изследванията 
относно здравословните ползи 
от активна спортна дейност 
не дават допълнителна инфор-
мация за нивото на спортното 
участие. Няколко проучвания оба-
че изследват зависимостите на 
психологическото и социалното 
здраве от различните нива на 
интензивност или честотата 
на участие и количеството на 
спортните дейности (Eime et al., 
2013).

Възпитанието в спортни-
те клубове притежава изключи-
телни ресурси за насърчаване и 
стимулиране саморазвитието и 
саморегулацията на децата и из-
пълнява медиаторска роля между 
участието в спортната дейност 
и превенцията на детската агре-
сивност. Ролята на треньорите 
и спортните педагози в този клю-
чов аспект за детското развитие 
е изключително важна, тъй като 
те освен като организатори на 
тренировъчната и състезател-
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ната дейност в спортните клу-
бове изпълняват и възпитател-
ни функции, чрез които насърча-
ват формирането на определени 
личностни качества, ценностни 
ориентации, нагласи и пр. Имен-
но поради това в настоящата 
разработка вниманието се фоку-
сира и върху необходимостта от 
осъвременяване на подготовката 
на спортните педагози и треньо-
рите във връзка с изпълнението 
на тази високо отговорна задача, 
която има особено силна социална 
значимост, особено днес, в нови-
те реалности на съвременното 
българско общество.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Влиянието на фитнес-бокс методика върху
телосложението при 18-38 годишни жени

Благой Калпачки

The effect of fitness-boxing methodology on female body 
in the range 18-38 years old

Blagoy Kalpachki

Резюме: Предизвикателствата на съвременния начин на живот, 
свързани с обездвижването и затлъстяването на населението очерта-
ват необходимостта от поставянето на сериозни акценти върху фак-
торите, които насърчават и поддържат физическото и психическото 
благополучие на хората във всички възрастови периоди.

Настоящата научна разработка се фокусира върху влиянието на 
разработена собствена фитнес-бокс методика за моделиране на те-
лосложението при 18-38 годишни жени. Представени са резултатите 
от извършено емпирично проучване, осъществено в периода от 2013 до 
2019 година, които обективират ефективността на приложената ме-
тодика фитнес-бокс, като средство за изгаряне на ненужните телесни 
мазнини и оформяне на красиво и естетично тяло.

Ключови думи: фитнес – бокс, затлъстяване, отслабване, трениров-
ка, физическа активност

Abstract: The challenges of modern lifestyles related to the immobilization 
and obesity of the population outline the need to place serious emphasis on the 
factors that promote and sustain the physical and mental well-being of people 
at all ages. 

The current scientific development focuses on the impact of the developed own 
fitness boxing method for body modeling in 18-38 year old women. The results 
of an empirical study conducted in the period from 2013 to 2019 are presented, 
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which objectify the effectiveness of the applied fitness-box methodology as a 
means of burning unnecessary body fat and shaping a beautiful and aesthetic 
body.

Key words: fitness-boxing, оbesity, weight loss, training, high-intensity 
exercise physical activity 

Въведение

Разработването на ефективна 
научно-обоснована, базирана на 
най-новите концептуални пара-
дигми система за моделиране на 
телосложението е ключов про-
блем в търсенето на адекватни 
стратегии и конструирането на 
съвременна визия за поддържане 
здравния статус на населението. 
Напоследък в нашата страна все 
повече се обсъждат въпросите 
за ограничеността на ресурсите 
(материално-технически, финан-
сови и пр.), като фактор за вло-
шаване на здравето на нацията 
и в този смисъл, по наше мнение 
се очертава като приоритетна 
задача намирането на онези въз-
можности, посредством които е 
възможно преодоляването и ком-
пенсирането на неблагоприятни-
те фактори допринасящи разви-
тието на този проблем. 

В последните години се наблю-
дава тревожна тенденция към 
увеличаване броя на заболява-
не от затлъстяване в световен 
мащаб. Този проблем е изключи-
телно важен и актуален, поради 
което е обект на изследване на 
редица учени, лекари, педагози, 
психолози и др.

Поради визираните значение-
то на проблема с наднорменото 
тегло и регулиране на телесните 

мазнини си поставихме за цел да 
разработим достъпна и ефектив-
на система за моделиране на те-
лосложението.

Като решение и превенция на 
това метаболитно нарушение с 
хроничен характер ние създадо-
хме и емпирично доказахме ефек-
тивността на  модифицирана-
та методика фитнес-бокс, като 
средство за изгаряне на ненужни-
те телесни мазнини и оформяне 
на красиво и естетично тяло.

Данните от извършени проуч-
вания, свързани с обездвижването 
показват, че българите спорту-
ват по-малко и по-рядко в сравне-
ние с населението на страните-
членки на ЕС: 58% не спортуват; 
а 13% от българите спортуват 
поне веднъж седмично спрямо 
40% в ЕС (Капралов, 2017а : 52-53).

Изследване на социално-демо-
графската характеристика на 
спортуващото население, за пе-
риода 2004-2011 година показва, 
че 21,3% от населението над 12 
годишна възраст отделя средно 
5,3 часа седмично за спорт. Като 
цяло делът на спортуващите и 
времето, което те отделят за 
спорт запазват нива в изследва-
ния период (+/-5%). Резултатите 
от тези изследванията потвърж-
дават като основна тенденция-
та за силно изразено намаляване 
на броя спортуващи и времето, 
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отделяно за спорт с увеличаване 
на възрастта. Като най-активна 
група се очертават 12-44 годиш-
ните, предимно мъже, жители на 
по-големите градове, учащи и ра-
ботещи, с по-високо образовател-
но ниво и доход (Капралов, 2017 б: 
65-68).

Анализът на представените 
данни потвърждава необходи-
мостта от активизиране на фак-
торите, които имат ресурса за 
преодоляване на обездвижването 
и затлъстяването на население-
то. Прилагането на фитнес-бокс 
методиката в свободното време 
на жени на възраст от 18 до 38 
години оказва благоприятно въз-
действие върху цялостното им 
здравословно състояние. 

Тренировките по тази мето-
дика успешно решават проблема, 
свързан с поддържането на добър 
мускулен тонус. Системните за-
нимания водят до значителен 
енергоразход и по този начин се 
намалява телесното тегло и се 
изгарят ненужните мазнини в 
човешкото тяло.

Целта на изследването е да се 
създаде и емпирично докаже ефек-
тивна фитнес-бокс методика, 
като средство за моделиране на 
телосложението.

За реализиране на поставената 
цел е необходимо да се изпълнят 
следните задачи:

1. Да се направят анализ на спе-
цификите на бокса и фитнеса, 
като особени видове двигателна 
дейност, насочени към изгаряне 
на ненужните телесни мазнини и 

оформяне на красиво и естетич-
но тяло;

2. Да се създаде модифицирана 
методика фитнес-бокс;

3. Емпирично да се докаже 
нейната ефективност относно 
моделиране на телосложението 
сред 18-38 годишни жени;

4. Да се анализират получени-
те резултати.

Обект на изследването са ан-
тропометричните промени при 
18-38 годишни жени, вследствие 
на фитнес-бокс методиката за 
моделиране на телосложението.

Контингент на изследването 
са 207 жени на възраст 18-38 годи-
ни, които през периода 2013-2019 
се подложиха на модифицираната 
фитнес-бокс методика. Продъл-
жителността на тренировките 
бе 16 седмици, като контингента 
тренира по 5 пъти, всяка седми-
ца. Тренировката е с продължи-
телност 80 мин. 

Фитнес-бокс

В последно време в спортни-
те зали на широка популярност 
се радват комплексни методики 
като тае-бо, бодиатак, бодипъм-
пинг, кросфит и др.

Комбинирана тренировка фит-
нес – бокс е насочена към развива-
не на цялото тяло и акцентиране 
върху проблемните зони.

Комбинацията от предимно 
анаеробни двигателни действия 
чрез бокса (35-40 мин.) и упраж-
нения във фитнес залата (20-
25мин.) дават възможност за ви-
соко-интензивно натоварване на 
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всички мускулни групи в тялото с 
висок енергиен разход.

Както вече подчертахме, фит-
нес-боксът е изключително ди-
намична методика насочена към 
високо интензивна тренировка 
за цялото тяло. Високият ин-
тензитет на тренировката, съ-
четан с кратките почивки (меж-
ду сериите) не позволява на лак-
тата в кръвта да спадне, точно 
когато е в пика си.

Боксът се характеризира със 
сложни, предимно ациклични дви-
гателни дейности, които се реа-
лизират в условията на динамич-
но изменяща се среда на непре-
къснат преход от фаза атака към 
фаза защита (Калпачки, 2018 б). 
Тази негово особеност е изключи-
телно ефективна при редуцира-
нето на телесните мазнини. Бок-
совите движения са многоставни 
и сравнително лесно реализира-
ни в тренировъчна среда, което 
позволява и на хора с наднормено 
тегло успешно да практикуват 
този спорт без риск за здравето.

По своята същност и специфи-
ка той принадлежи към ациклич-
ните спортове, т.е. към тези, 
които се характеризират с по-
стоянно регулиране и непрекъсна-
та промяна на движенията при 
изключително динамично проме-
нящите се условия. Това изисква 
бързи промени от координацион-
на гледна точка в централната 
нервна система. В арсенала на 
трениращите има автоматизи-
рани двигателни действия под 
формата на индивидуални уме-
ния и формирани двигателни на-

вици изпълнявани под формата 
на сложна координация. Те се про-
явяват в отговор на боксовите 
упражнения и индивидуалните 
движения на противника по вре-
ме на тренировката (Калпачки, 
2018 а).

Боксовото упражнение се ха-
рактеризира с кратка продължи-
телност, високо интензивни из-
блици на активност, която изис-
ква значителна мускулна работа, 
енергоразход и по този начин се 
намалява телесното тегло и се 
изгарят ненужните мазнини в 
човешкото тяло. 

Боксът е предимно анаеробен, 
ацикличен и изключително ди-
намичен спорт, при който слож-
ните двигателни действия на 
състезателите се редуват на 
сравнително кратки интервали 
(с изключително висок или по-ни-
сък интензитет), в условията на 
динамично изменяща се среда на 
непрекъснат преход от фаза ата-
ка към фаза защита (и обратно) 
(Калпачки, 2017).

Този тип модел на действие 
и кратките почивки между рун-
довете изискват добре развита 
анаеробна издръжливост, за да се 
отговори на енергийните изиск-
вания на тази дейност по подхо-
дящ начин.

Фитнесът, като термин на-
мери широко разпространение 
през последните години. В на-
стоящата методика ние заим-
ствахме, основни – многоставни 
кондиционни упражнения със сво-
бодни тежести или фитнес уре-
ди. Упражненията адаптирахме 
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към индивидуалните особености 
на трениращите с цел предпаз-
ване от контузии и постигане на 
максимален ефект.

Затлъстяване

В контекста на новите жи-
тейски реалности разпростра-
нението на затлъстяването в 
световен мащаб се увеличава и 
има нужда от нови, безопасни и 
ефективни стратегии за загуба 
на тегло.

Този проблем е изключително 
важен и актуален, поради което 
е обект на изследване на редица 
учени, лекари, педагози, психолози 
и др.

Причина за затлъстяването 
може да търсим в сложните ком-
плексно-интегративен връзки на 
редица генотипни и фенотипни 
фактори, които допринасят за 
него.

Генотипни (вътрешни) Фенотипни (външни)

Генетична предразположеност Недостатъчно ефективна държавна 
политика

Заболяване Недостатъчно часове по физическо 
възпитание и спорт в училище и ВУЗ

Ниска хранителна култура
Компетенции на спортно-
педагогическите кадри относно 
визираната проблематика

Занижена физическа активност Семейство

Стрес Медии

Некачествена храна и напитки

Таблица 1. Генотипни (вътрешни) и Фенотипни (външни) фактори, 
като причина за затлъстяване

Най-общо може да ги класифи-
цираме по следния начин:

Физиологични особености на 
спортните занимания с жени

От позицията на личностно-
центрирания подход и хуманис-
тичните тенденции в съвре-
менния спорт е необходимо да се 
постави акцент и на друг аспект 
(твърде често пренебрегван от 
изследователите), тъй като гри-
жата за здравето е приоритет-
но в нашите разработки е необ-
ходимо да отбележим, че жените 
имат специфични морфо-функ-
ционални и антропометрични 
показатели в сравнение с мъже-
те, и тренировките с тях тряб-
ва да бъдат взети под внимание 
тези особености.

Това налага да обърнем особено 
внимание на някои съществени 
особености на женското тяло и 
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функции, като повишаване ефек-
та на тренировките и превенция 
от тяхното вредно влияние вър-
ху организма.

Съществуват различни по 
структура и морфо-функционал-
ни показатели женски тела. Тях-
ната индивидуалност и харак-
терни особености е в следствие 
на различни ендогенни (вътреш-
ни) и екзогенни (външни) факто-
ри.

Ендогенните са в повечето 
случаи наследствено определе-
ни или обусловени от начина на 
хранене, степента и характера 
на физическата активност и др. 
Екзогенните са външни фактори 
които влияят като: физическата 
култура, влияние на околна среда, 
медии и т.н.

Анализ на резултатите

Изследването е насочено към 
разкриване на влиянието и ефек-
тивността на фитнес-бокс ме-
тодика, като средство за моде-
лиране на телосложението.

Таблица 2. Фактори, които влияят върху телосложението

Ендогенни (вътрешни) Екзогенни (външни)

Генетична предразположеност Физическа култура

Заболяване Влияние на околна среда

Начин на хранене Култура и Медии

Физическа активност Семейство

Стрес Училище

Идеали за красиво и симетрично тяло Приятелска среда

За проучване ефективността 
на фитнес-бокс методиката за 
моделиране на телосложението 
ние я приложихме сред 207 жени 
на възраст 18-38 години. Изслед-
ването се проведе във „Фитнес 
Централ“ – Благоевград през пе-
риода 2013-2019 година.

В него ние проследихме някои 
антропометрични и количест-
вени промени в телосложение-
то при визирания контингент, 
вследствие на активни занима-
ния по фитнес-бокс, дозирани 
според индивидуалните особено-
сти 5 пъти седмично.

Показателите, които изслед-
вахме са: 1.Телесни обиколки 
(обиколки прасец (силен крак), бе-
дро (силен крак), ханш, талия и 
мишница(силна ръка)); 2. Кожни 
гънки (измерване на Abdominal, 
Biceps, Triceps and Lower back); 3. 
Количествени и качествени пока-
затели (BMI и тегло).

Комбинацията от предимно 
анаеробни двигателни действия 
чрез бокса и специфични боксови 
упражнения (въжета, гири, лас-
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тици и др.) (35-40 мин.) и базис-
ни (многоставни) упражнения със 
свободни тежести (лостове, по-
дувки, дъмбели и др.) или с уреди 
във фитнес залата (20-25 мин.) 
дават възможност за високо-ин-
тензивно натоварване на всички 
мускулни групи в тялото с висок 
енергиен разход, вследствие на 
което ефектът от тези занима-
ния е значителен от гледна точ-
ка положителни промени в тело-
сложението на 18-38 годишните 
жени.

Статистическата обработка 
на получените данни от проведе-
ното емпирично изследване се из-
върши с помощта на специализи-
рания софтуер IBM SPSS Statistics 
Version 20. Statistical Package for 
Social Science (SPSS – статисти-
чески пакет за социални науки) е 
компютърна програма, работе-
ща в средата на операционна сис-
тема Windows, която е специали-
зирана за систематизиране, об-
работка и анализ на статисти-
ческа информация.

Изходните данни от проведе-
ните измервания позволиха ста-
тистическата обработка да се 
осъществи с разнообразни мето-
дики, които доказват обектив-
ността и достоверността на 
направените изводи в настояща-
та разработка.

Първият етап от статис-
тическата обработка на резул-
татите е извършването на ва-
риационния анализ, при който 
се описват ключови статисти-
чески величини, които позволя-
ват осъществяването на пос-

ледващите анализи, свързани с 
по-задълбоченото разкриване на 
интегративните връзки и зави-
симости между изследваните яв-
ления.

В таблица 3 и таблица 4 са 
представени резултатите от 
вариационния анализ на данните 
от измерванията преди и след 16 
седмици активни тренировки по 
фитнес-бокс.

Обективирани са средните 
стойности (Mean - M) и стан-
дартните отклонения (Std. 
Deviation) в извадката от 207 
жени (n=207) на възраст 18-38 го-
дини. 

Описаните статистически ве-
личини, като средна стойност и 
стандартно отклонение, отра-
зяващи мярката на централни-
те тенденции в измерванията, 
позволяват да бъдат извършени 
последващите анализи.

Представените резултати от 
извършените изследвания доказ-
ват ефективността на фитнес-
бокс при моделирането на тело-
сложението и изгарянето на из-
лишните мазнини.

Средните стойности на пока-
зателите показват значително 
намаление след реализацията на 
методиката. Особено впечатле-
ние прави намаленото телесно 
тегло и намалените подкожни 
мазнини. Взаимовръзката в нама-
лените стойности на обиколки 
(бедро,талия,ханш) в комбинация 
със значително намалени кожни 
гънки (Abdominal мм., Triceps мм. и 
Lower back мм.), както и количест-
вено измеримите показатели 
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(BMI и телесно тегло) показват 
ясно, че приоритетно е намаляло 
нивото на подкожна и висцерал-
на мастна тъкан.

В практиката, при успешното 
редуциране на мастната тъкан 
се цели намаляване обиколките 
на тялото, съчетани с намаля-
ване на подкожните мазнини и 
телесното тегло, което свиде-
телства за успешно изгаряне на 
мазнини, а не на мускулна маса.

Когато стойностите на оби-
колките намаляват, телесното 
тегло също се понижава, но по-
дкожните гънки се увеличават, 
това е признак, че тялото губи 
вода и разгражда мускулна тъкан 
и тези процеси не са желателни 
при реализиране методика за мо-
делиране на телосложението и 
изгаряне на излишни мазнини.

Заключение

В последните години на све-
товно ниво се наблюдава тре-
вожна тенденция в условията на 
динамичното развитие на проце-
сите на глобализация, индустри-
ализация и урбанизация физиче-
ската активност на населението 
да се занижава значително, което 
пък от своя страна довежда до 
едно от най-честите метабо-
литни нарушения, криещо сери-
озни здравни рискове – затлъстя-
ването.

Като решение и превенция на 
това метаболитно нарушение с 
хроничен характер ние създадо-
хме и емпирично доказахме ефек-
тивността на модифицирана-

та методика фитнес-бокс, като 
средство за изгаряне на ненужни-
те телесни мазнини и оформяне 
на красиво и естетично тяло.

Разработването на съвремен-
на, ефективна и научно-обоснова-
на, базирана на най-новите кон-
цептуални парадигми система за 
моделиране на телосложението е 
ключов проблем в търсенето на 
адекватни стратегии и констру-
ирането на съвременна визия за 
поддържане здравния статус на 
населението.

Именно затова според нас 
фитнес-бокс методиката ще удо-
влетвори тези изисквания за на-
сърчаване и поддържане на физи-
ческото и психологическото здра-
ве на населението. В настоящата 
научна разработка се доказва ней-
ната ефективност посредством 
извършването на емпирични из-
следвания и това ни дава осно-
вание да бъде препоръчвана като 
достъпно и ефективен начин за 
моделиране на телосложението.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Изследване приложението на дланния „топ-спин“
в играта на елитни състезатели по тенис на маса 

Цветомир Цонев

Резюме: Изследвах приложението на дланния топ-спин на едни от 
най-добрите състезатели в света, тъй като това е основен удар в те-
ниса на маса и неговото приложение представлява сериозен интерес за 
развитието, както на състезателите, така и на самия спорт.

Ключови думи: тенис на маса, „топ-спин“, сигурност, резултатност

Study of the use of forehand “top spin” in the game
of elite table tennis players

Cvetomir Conev

Abstract: I studied the use of the forehand “top spin” in the game of one of 
the best players in the world, since this is base stroke in table tennis and it`s use 
is quite interesting not only for the players, but for the sports as a whole.

Key words: table tennis, “top spin”, efficiency

Тенисът на маса е интересна 
и заинтригуваща игра. По харак-
тер той представлява двига-
телна дейност, която протича 
в екстремални тренировъчни и 
състезателни условия. Извършва-
ните сложни комбинации от дви-
жения, предвижванията във всич-

ки възможни посоки, напъдите, 
внезапните стартове, скоковете 
и спиранията, съчетани с различ-
ни наклони и извивки на тялото 
с едновременно изпълнение на 
сложни въртеливи движения  по 
топката с различна сила опреде-
лят облика на съвременния тенис 
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на маса. Съвременните тенден-
ции в развитието на тениса на 
маса за високи постижения изис-
кват  усъвършенстване на обра-
тния „топ-спин“ в спортната 
подготовка, с цел професионали-
зиране на кадрите, повишаване 
на знанията както на треньори-
те така и на състезателите. Об-
ратния „топ-спин“е необходим 
елемент от нападателната игра. 
При този удар топката влиза в 
съприкосновение с ракетата, в 
своята най-издадена задна точ-
ка. Стремежът е топката да 
се вземе колкото е възможно по 
блозо до горния ръб на ракетата. 
На последните европейски, све-
товни първенства и професио-
нални турнири всички стилове 
на игра доказват, че дланният 
„топ- спин“ е основно техническо 
средство около, което се гради 
цялата игра на състезателите. 
Тези резултати са получени при 
изследването на най-добри пред-
ставители, класирали се на при-
зовите места в отделните дис-
циплини. 

Цел на изследването

Целта на изследването е да се 
установи приложението на длан-
ния „топ-спин“ при най-добрите 
чуждестранни  състезатели по 
тенис на маса.

Задачи на изследването
1. Установяване процента на 

преимуществено изпълнение на 
дланния „топ -спин“.

2. Установяване процента 
на сигурност на дланния „топ - 
спин“.

3. Установяване процента на 
резултатност на дланния „топ 
-спин.“

Методика на изследването

Обект на изследването са най-
добрите  чуждeстранни състеза-
тели по тенис на маса участници 
в престижни първенства в про-
дължение на 2 последователни 
години (2016-2017). Обекта на из-
следването, рангът на състеза-
нието, мястото на провеждане и 

Име Ранг
на състезанието

Място на 
провеждане Победи Загуби

Владимир Самсонов –
Беларус

Европейско
лично 2017

Будапеща, 
Унгария 4 1

Тимо Бол – Германия Световно лично 
първенство

Дюселдорф, 
Германия 5 0

Ванг Ликин – Китай Световно лично
 първенство

Дюселдорф, 
Германия 5 0

Таблица 1
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броят на единиците на наблюде-
ние (отделните мачове) са пред-
ставени на табл. 1.

Методи на изследването

За реализиране целта и задачи-
те на изследването са използвани 
следните  методи: 

– Литературно проучване –  
голям брой литературни източ-
ници – на кирилица и на латини-
ца  са описани някои характерни 
тенденции в съвременното раз-
витие на изследвания елемент.

– Педагогическо наблюдение и 
запис на игрова дейност. Техника-
та и информацията, необходима 
за изследването е събрана чрез: 
Описание на игровия показател 
инструментариума за събиране-
то на данните за изследването 
е извършено с видеомагнетофон, 
лично чрез камера или при запис 
от предаване на телевизионна 
програма. При възпроизвеждане-
то на записите е използвано видео 
с малка скорост и със стоп пауза. 

№ Показатели Мерни
 единици Точност

ДТС – дланен ”топ- спин” Брой, % 1.0; 0.1

ПДТС – преимущественост на дланен”
топ - спин” Брой, % 1.0; 0.1

СДТС – сигурност на дланен ”топ - спин” Брой, % 1.0; 0.1

РДТС – резултатност на дланен ”топ - спин” Брой, % 1.0; 0.1

Протокол 1

Протокол № 1 – за установява-
не на преимущественото изпъл-
нение, сигурността и резултат-
ността на дланния „топ спин.“

Изследваните лица са елит-
ни състезатели в топ десет на 
световната ранг листа. Първи-
ят от тях е беларуският състе-
зател Владимир Самсонов. На 
фигурата са представени дина-
миката на преимуществено из-
пълнение в отделните срещи на 
състезателя.

На следващата фигура са изне-
сени данните за сигурността на 
изпълнение. От така представе-
ните данни прави впечетление, 
че има резки смени в процентно-
то съотношение за отделните 
срещи, тъй като в първата среща.

Самсонов има 82 % сигурност 
на разиграванита. Това показва 
че състезателя разигравал по дъл-
го топката и не е рискувал с бър-
зо отбелеязване на точка. През 
втората среща процента на си-
гурност пада на 76 %, в третата 
се покачва на 80 %, в четвъртата 
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Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

отново леко спада на 79 % и в по-
следната рязко се покачва на най-
високата си стойност 83 %. Това 
се получава, когато умишлено иг-
рае с променливо темпо на игра в 
различните срещи, за да използва 
и елемента на изненадата.

Най-висока резултатност със-
тезателя има в втора и трета 
срещи съответно с по 44% и 45%. 
Най-ниска е резултатността в 
първа среща, където показателя 
е 38 %.
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Тимо Бол е втория състеза-
тел от изследваните. Средната 
стойност на Бол за  показателя 
сигурност е X= 84 % и за резул-
татността е постигнал X= 40%. 
Последния състезател от изслед-
ваните чужденци е китайския 
представител – Ванг Ликин. 

Можем да обобщим, че с най 
– високи стойности е състеза-
теля от Китай – Ванг Ликин. 
Средно на среща е прилагал дла-
нен „топ - спин“ – X=45 % При 
преимущественото изпълнение 
Тимо Бол и Самсонов са с израв-
нени показатели – по 40 %. При 
сигурността състезателя от 
германия е с по – голям процент 
от този на Беларус, докато при 
резултатността е обратно 42 % 
за Самсонов и 40 % за Бол. Като 
цяло състезателите при преиму-
щественото изпълнение и сигур-
ността имат близки стойности 
на показателите, но при резул-

татността Ликин се откроява с 
близо 10 % - 12 %.

Корелационен анализ 

Корелационните зависимости 
при чужденците са представени 
в таблица. При Владимир Сам-
сонов зависимостта между пре-
имущественост и сигурност  е 
слаба – r = 0.18. Връзките между 
преимуществено изпълнение и 
резултатността, както и си-
гурността и резултатността 
са големи съответно – r = 0.54 и 
r = 0.60. 

При Тимо Бол наблюдаваме уме-
рена зависимост между преиму-
щественост и сигурност – r = 0.32 
и големи между преимуществено 
изпълнение и резултатността, 
както и между сигурността и ре-
зултатността – r = 0.82;  r = 0.74. 

Корелационни зависимости 

Фиг. 2. 
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Владимир Самсонов Тимо Бол Ванг Ликин

ПИДТС СДТС РДТС ПИДТС СДТС РДТС ПИДТС СДТС РДТС

ПИДТС 1     1     1    

СДТС 0.18 1   0.32 1   0.92 1  

РДТС 0.54 0.60 1 0.82 0.74 1 0.65 0.70 1

Изводи и препоръки

Изводи 

Въз основа на проведения ана-
лиз на основния елемент  в те-
ниса на маса дланен „топ - спин“ 
на елитни състезатели  и ръково-
дейки се от тенденциите в раз-
витието на играта могат да се 
направят следните изводи и пре-
поръки, практическата реализа-
ция, на които може да способства 
за повишение на качеството на 
учебно тренировъчния процес и 
резултатността на състезател-
ната дейност. 

 От проучването на литера-
турните източници се установи, 
че дланният „топ - спин“ е основ-
но техническо средство в тениса 
на маса. 

1. Разкрито е средното ниво и 
вариативността на показателя.  
Анализът  показва, че на съвре-
менния етап от развитието на 
играта се наблюдават някои по-
ложителни промени, които се из-
разяват в разиграването на топ-
ката в играта се решава с някол-
ко удара (2-3 на брой), предимно 
силно въртеливи “топ -  спинови“ 
удари средно (42%) преимущест-
вено изпълнение. Установените 
проценти на игрова сигурност и 
резултатност на елемента дла-

нен „топ - спин“ при елитните 
състезатели са високи (83 %  и 45 
% ).

2. Установена е голяма степен 
на зависимост между преиму-
щественото изпълнение на длан-
ния „топ - спин“ и сигурността. 
Доказва се тенденцията за пре-
минаване към по-агресивен начин 
на игра. Това личи от големия 
брой на значимите корелации 
между преимущественото изпъл-
нение и резултатността на игра, 
също и със сигурността.

Препоръки 

На база направеното от нас из-
следване и получилите се изводи, 
бихме дали следните препоръки:

1. Установи се, че в процеса на 
развитие на играта се е повишило 
преимущественото изпълнение, 
сигурността и резултатността. 
Състезателите да се стремят 
все по- малко да задържат топка-
та в дълги разигравания и по чес-
то да търсят реализирането на 
точка с дланен „топ -спин.“ 

2. Българските треньори да оп-
тимизират методиката си във 
всички аспекти на спортната 
подготовка. Да се наблегне в по-
прецизното изпълнение на тех-
ническото средство, дори на фона 
на умората, за да се затвърди. 



104  Спорт и наука, извънреден брой /2019

3. В хода на учебно тренировъч-
ните занимания и състезания у 
състезателите е необходимо да се 
развиват способности да дейст-
ват творчески, самостоятелно и 
инициативно в различни игрови 
ситуации. Следва да се формира 
и умението най-активно да се из-
ползват заучени тактически ком-
бинации свързани с изпълнение на 
дланни „топ - спинови“ удари. 

4. Във връзка с универсализаци-
ята на тениса на маса в съответ-
ствие с това изискване в играта 
трябва да се провежда активна, 
целева подготовка към резулта-
тен удар. Той трябва да се отли-
чава със сложност на въртенето, 
ефект на лъжливите движения, 
точност в промяната по отно-
шение на посока, дължина и ско-
рост на топката. 
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Извънреден брой 2019

Ролята на допълнителната работа за физическа
подготвка, при усвояването на спортно - технически
умения  при 10-12-годишни момчета, включени в групи
за начално обучение пo тенис

Димитър Томов

Тенис спорта се радва на голяма популярност сред хората обича-
щи да спортуват.Желаещите да го практикуват са различни по пол 
възраст,спортна подготвка и т.н. Един играе за удоволствие,друг за 
подобряване на здравния си статус,трети с надеждата да стане ус-
пешен състезател. Всеки от тях обаче, хващайки ракетата, желае 
колкото се може по бързо да се научи да играе.Треньорите по тенис, 
прилагат най различни методики,използват най разнообразни средста 
и уреди за обучение в тенис уменията.Настоящото изследване има за 
цел установи ефекта от включването на допълнителната работа за  
физическа подготовка, при усвояването на технически умения от 10-12 
годишни начинаещи тенисисти.

Ключови думи: тенис, връзка между двигателните способности и 
усвояването на спортно технически умения при началното обучение.

The role of additional work for the physical preparation 
when technical skills are being developed by 10-12-year-
old boys, who are enrolled in primary tennis education

Dimitar Tomov

The tennis sport has enjoyed a large popularity among people who like to 
actively do sports. The ones who wish to train tennis vary in gender, age, sports 
background, etc. Some play for pleasure, others for improving their health, 
third with the hope of becoming successful professionals. Everyone, however, 
after grabbing a tennis racket, wishes to learn to play as quickly as possible. 
Tennis coaches apply different methodologies, use various means and tools 
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when teaching tennis. The present research aims to make a statement for the 
effects of including additional work for physical training, when technical skills 
are being developed by 10-12-year-old beginner tennis players. 

Кеуwords: tennis, the link between motor abilities and the development of 
sport technical abilities in primary schools 

При тенис спорта, както и 
при повечето спортни игри, ком-
плексно се проявяват всички фи-
зически качества. Двигателните 
способности се делят на конди-
ционни и координационни. Кон-
диционните се определят пре-
имуществено от енергитичните 
процеси в организма, a координа-
ционните са функция, основно на 
нервната система (1). Известно 
е, че физическите качества се на-
мират в постоянна зависимост и 
взаимовръзка помежду си.В тясна 
зависимост се намират не само 
отделните качества помежду 
си, но и физическите качества с 
двигателните навици.Високото 
ниво на проявление на физически-
те качества, улеснява техниче-
ското усъвършенстване и обра-
тно. Това налага, усвояването и 
усъвършенстването на технико 
тактическите приоми да се осъ-
щестява в единство с развива-
нето и на физическите качества 
(2). Основните двигателни ка-
чества, каквито са силата,бързи
ната,издръжливостта,пъргавина
та се развиват с помоща на раз-
лични двигателни дейности. Те 
са в основата на развитието на 
двигателните сръчности,които 
са главна предпоставка за високи 
спортни резултати. 

Цел. Целта на настоящото из-
следване е: да установим  ефекта 
от допълнителната работа за  
физическа подготовка, при усвоя-
ването на технически умения  от 
10-12 годишни, начинаещи тени-
систи.

Методи В проведения спорт-
но-педагогически експеримент 
участваха 24 момчета на възраст 
10-12 години. Създадени бяха усло-
вия за запознаване, проучване и 
изследване на този контингент, 
което ни даде възможност да 
сформиране на две сравнително 
хомогенни групи от по 12 деца.

Заниманията се провеждаха 
всяка събота и неделя на тенис 
клей кортовете на тенис клуб 
„Мач пойнт“ – Благоевград, всяка 
с продължителност 60 минути.

Експеримента продължи 18 
седмици, от 01.05.2019 г. – до 
31.08.2019 г. 

В началото на експеримента 
(втората  седмица на месец май 
2019 год.) и след завършването 
му ( последната седмица на ме-
сец август 2019 год.) проведохме  
спортно-педагогически контрол 
с комплекс от 1 (един) тест за 
физическа подготовка и 1 (един)  
за спортно технически умения. 
Тестиранията се проведоха  през 
първата и последната седмица на  
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спортно-педагогическия експери-
мент, при еднакви и за двете из-
следвани групи условия.

В съотвествие с поставена-
та цел разработихме два модела 
тренировки. Подготвителната 
и заключителната части и при 
двата модела тренировки са с 
едно и също съдържание на сред-
ства и прилагани методи. В нача-
лото на всяко занимание,(около 15 
мин) използвахме упражнения, за 
развиване на бързината, различ-
ни видове подскоци, упражнения 
с топка и ракета за развитие на 
ловкостта, голям брой подвижни 
и щафетни игри с емоционална 
наситеност и др. Заедно с тези 
основни, средства използвахме и 
специфичните за тениса упраж-
нения, изпълнени на корта – без 
и с ракета. В основната час, (око-
ло 40мин) се изучаваха елементи 
от основната техника на тени-
са. При началното разучаване на 
спортно-техническите умения 
използвахме фронталната, по-
точната и груповата форма на 
организация и съответно верба-
лен, визуален, кинестезичен, ця-
лостен и разчленен методи на 
обучение В основната част на 
тренировката, при модела, по 
който работеше контролната 
група, упражненията за усвоява-
не на технически умения  заема-
ха 100% от времетраенето – 40 
минути. При експерименталния 
модел на тренировка, прилагана 
с експерименталната група, пър-
вите – 30 минути или (75%) от 
времетраенето заемаха  упражне-
нията за усвояване на технически 

умения, а останалите 10 минути 
(25%) от основната  част, обуча-
емите изпълняваха комплекс от 
упражнения за  физическа подго-
товка. Комплекса  се състоеше 
от 4 станции, на които работе-
ха, редувайки се по двама тениси-
сти в продължение на 1 минута. 
Времето за смяна на станциите 
бе 30 сек. Първото упражнение е 
сринт от 30 метра ,следва хвър-
ляне на плътна топка (2 кг.),с две 
ръце отдолу ,отгоре и отстрани.
Третото поред упражнение е кач-
ване и слизане с подскоци(с един и 
два крака)  по сълби.На последна-
та станция обучаемите редуват 
изпълнение на сгъване и разгъване 
на ръцете в лицева опора и седеж 
-  лег. 

За установяване нивото на 
развитие, на двигателните спо-
собности приложихме  теста  за 
скоростна издръжливост и коор-
динация – Ветрило:Спринтове с 
промяна на посоката.Състезате-
лите пробягват три пъти после-
дователно пет отсечки от по че-
тири метра по обозначени линии 
с ракета в ръка. 

За установяване нивото на 
развитие, на спортно техниче-
ските умения приложихме тест. 
за точност на удара.

Последователно изпълнение 
на 10 удара/ дланови и обратни/ 
удари по отскочила топка, насо-
чени в обозначени зони в ъглите 
на корта.Топката се подава от 
треньора, който стои на лини-
ята за подаване в отсрещното 
поле. Пропускането на топката 
се оценява с 0 точки, попадения-
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та в мрежата и далече от целта 
0,5 точки, попадение до 1 метър 
от зоната за насочване получава 1 
точка, а всеки точен удар носи 2 
точки. Максималния брой точки, 
които може да получи изследва-
ното лице е 20. 

За обработка на експеримен-
талните данни използвахме след-
ните методи от статистически 
пакет Prism (Ver. 3.0): – дискрип-
тивна статистика за изчислява-
не на средни аритметметични, 
стандартно отклонение и вари-
ационен коефицент; – непараме-
три тестове Mann-Whitney test 
за сравняване на средни величи-
ни при две независими извадки 
(p<0.05)

От таблицата е видно, че дн-
ните от констатиращия експе-
римент и при двете групи начи-
наещите тенисисти, показват 
ниски резултати при теста 
„ветрило“. Правят впечатле-
ние, постиженията на две от 
момчетата и в контролната 
и в експерименталната групи.
При теста за ниво на владеене 
на основни спортно технически 
умения и при двете групи резул-
татите са слаби. Получените и 
обработени данни от входящо-
то изследване, показват, че и при 
двата теста, и при конролната 
и експерименталн групи не се на-

№ по ред Наименование на теста Мерни
единици Точност

1. Ветрило Сек. 0,01

2. Точност на удара и Точки 1

блюдава статистическа значима 
разлика. Това ни дава основание 
да твърдим, че и двете групи 
са сравнително хомогенни.При 
крайното(изходящото) тести-
ране, и при двата теста в двете 
групи се забелязва статистиче-
ски значима разлика.     

Сравнявайки, получените стой-
ности от тестовете в началото 
и в края на обучението може с 
основание да се каже, че в резул-
тат на проведения спортно пе-
дагогически експеримент, и при 
двете групи, нивото на изслед-
ваните двигателни способности 
и спортно технически умения се 
подобрява. Най-висок е прираста 
при теста за техника при лица-
та от ЕГ. При този тест и при 
теста „ветрило“ статистиче-
ската разлика с входящите данни 
е значима. Прираст наблюдаваме 
и при крайните резултати в КГ. 
Като прирастта е по значим при 
теста за техника – изпълнение на 
дланови и обратни удари по от-
скочила топка, и там се наблюда-
ва статистически значима разли-
ка.Подобрявани на резутатите 
се забелязва и при теста „ветри-
ло“, но при тях не се намира ста-
тистически значима разлика. 

Анализирайки така получени-
те резултати с основание може 
да се каже, че нашата хипотеза, 
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а именно ,че включването на до-
пълнителната работа за физиче-
ска подготокка при всяка трени-
ровка ще подпомогне процеса на 
усвояване на спортно техниче-
ски умения при начинаещи 10-12 
годишни тенисисти  се доказа.
От данните който получихме, 
с основание можем да кажем, че 
използваният от нас инструмен-
тариум е с различна трудност 
и достатъчно информативен за 
поставената, цел, поради което 
с успех той може да се прилага в 
тренировъчната практика, при 
диагностицирането на двига-
телните способности и спортно 
технически умения на подраства-
щи тенисисти.

 
Изводи:

1. Експеримента потвърди хи-
потезата, че че ако в трениров-
ката по тенис, наред с упраж-
нения за усвояване на спортно 
технически умения, се включат и 
упражнения за развиване на физи-
ческите качества на тенисисти-
те, то това ще съдейства за по 
бързото и правилно усвояване на 
ключови умения от тениса.

2. Изследваните деца са със сла-
ба физическа подготовка, особено 
при различните проявления на 
качеството бързина.

3. В следствие на проведения 
спортно-педагогически експери-
мент, се подобрява нивото на 
усвоените спортно - технически-
те умения  на децата и при двете 
групи.

4. Резултатите от проведени-
те тестове след края на експери-
мента показват, че децата от 
експерименталната група, зна-
чително са повишили нивото на  
физическите си качества.

5.Заниманията по тенис в сво-
бодното време са повлияли по-
ложително върху физическата и 
техническата подготовка и на 
контролната група.
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физическото възпитание и включване на тениса
на маса в предучилищните детски заведения
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разработването на методика за системни занимания с елементи от 
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kindergartens in Bulgaria

Key words: management, table tennis, physical education 

Физическото възпитание и 
спорта по своята същност е 
сложна, социална, икономическа и 
непрекъснато променяща се сис-
тема на обществото. Нейното 
поведение във времето и прос-
транството е под влияния на 

сложен комплекс от политически, 
икономически и социални факто-
ри (G. Ripes, 2009).

Р. Чаушева (2013) прави успешен 
опит да проектира съвременен 
модел на управлението на разви-
тието на спорта като система. 
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Според автора субекта и обекта 
на управлението на физическото 
възпитание и спорта функцио-
нират в условията на тяхната 
външна и вътрешна среда (вкл. 
държавни, обществени и част-
ни организации и институции; 
принципи; структура; функции; 
ресурси; технологии; механизми; 
организационна култура).

Физическото възпитание в 
предучилищните детски заведе-
ния е подсистема на национална-
та система за управление и разви-
тие на физическото възпитание и 
спорта в страната. Специфични 
са особеностите на управлението 
на спортно-подготвителното 
упражнение – тенис на маса като 
форма и средство за двигателна 
активност на децата. То е основа 
на реализация на неговите функ-
ции – здраве опазваща, възпита-
телна, социална, образователна.

В тази връзка според V. Girginov 
(2008) всяка социална система има 
своеобразна структура и функции 
от гледна точка на управление на 
обекта – различните социално-де-
мографски групи на населението. 
В случая обекта на настоящото 
изследване са децата на възраст 
от 4 до 7 години, включени в пре-
дучилищните детски заведения 
на страната.

Периодът след 1993 година се 
характеризира с непрекъснати 
динамични промени в структура-
та и функциите на националната 
система за управление и разви-
тие на физическото възпитание 
и спорта. В Република България 
един от значимите проблеми е 

формулирането на спортната 
политика на държавата. Целта 
е – балансирано развитие на от-
делните подсистеми. И. Сандан-
ски (2011) счита, че държавата е 
тази институция, която следва 
да проектира и реализира съвре-
менен модел на рационални взаи-
моотношения между централи-
зацията и децентрализацията на 
управлението и развитието на 
физическото възпитание и спор-
та в страната.

В периода 1990-2013 год. в Бълга-
рия се осъществяват динамични 
политически, социални и икономи-
чески промени в обществото. Съ-
ществена особеност на тези про-
мени е  областта на управление-
то на физическото възпитание и 
спорта. На основата на прилагане 
на държавно-обществените прин-
ципи са осъществени два законо-
дателни акта на държавата.

Първият, създава се Комитет 
за младежта и спорта към Ми-
нистерския съвет (1992 г.), който 
впоследствие претърпява струк-
турно-функционални промени. 
На настоящия етап в страната 
функционира „Министерство на 
младежта и спорта“. Вторият, 
през 1996 г. Народното събрание 
приема „Закон за физическото въз-
питание и спорта“, впоследствие 
следват непрекъснати промени и 
допълнения на основни негови  чле-
нове.

Налице са структурни проме-
ни във функционирането и разви-
тието на отделните подсисте-
ми (елементи) на Националната 
система за управление на физиче-
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ското възпитание и спорта: фи-
зическото възпитание и спорт 
в предучилищните заведения 
(детски градини); физическото 
възпитание и спорта в учебни-
те заведения (начални, основни, 
средни, висши); спорта в свобод-
ното време (деца, юноши, младе-
жи, работещи); възрастни; хора с 
увреждания; спорта за високи по-
стижения); с детско-юношеския 
спорт.

Спецификата на управлението 
на физическото възпитание в пре-
дучилищните заведения като под-
система на националната систе-
ма за физическо възпитание е це-
лесъобразно да се анализира (чрез 
ретроспективен и диагностичен 
анализ) с обхват и параметри на 
развитие в двата периода:

Първи период 1983-1992 и вто-
ри 1993-2014.

Периодът след VІ конгрес 
(1982  г.) на Българския съюз за 
физическа култура и спорт като 
обществена спортна организа-
ция – учредена и функционира-
ща на принципа „демократичен 
централизъм“ има характерни 
структурно-функционални особе-
ности. Една от тях е учредяване 
и функциониране на широка мре-
жа от: дружества за физическа 
култура и спорт на територия-
та на общините; клубове и съве-
ти за физическа култура и спорт 
в учебните заведения (средни и 
висши); предприятията и учреж-
денията; селата; по местоживее-
не на населението.

Управлението и развитието 
на физическото възпитание в 

предучилищните заведения на 
страната през този първи пери-
од има за основни характеристи-
ки:

– държавни и обществени 
спортни организации осъщест-
вяват единна държавна полити-
ка, стратегия и програмиране на 
управлението и развитието на фи-
зическото възпитание и спорта в 
детските градини. Проектирани, 
експериментирани и последова-
телно внедрени са две взаимосвър-
зани структурно-функционални 
системи: а) Система (програми, 
форми, средства и методики) за 
оптимизиран двигателен режим 
на децата в предучилищните за-
ведения; б) Система  за контрол и 
оценка на физическата дееспособ-
ност на децата в предучилищни-
те заведения на страната (Ганчев, 
Ст., Славова, Р., Банков, П. 1988)

– осъществени са с участие на 
преподаватели, научни работни-
ци и специалисти (чрез изграден 
на национално равнище програ-
мен съвет) широки мащаби тео-
ретична и научноизследователска 
научно-приложна работа (експе-
риментална) в 75 детски градини 
с участие на 8000 деца (И. Попов, 
Ст. Виденова, С. Желева (1988); Ст. 
Ганчев, Р. Славова, П. Банков (1988).

– проектирана и внедрена е 
национална автоматизирана 
система „Оптимизиране на дви-
гателния режим в детските гра-
дини“. През периода 1986/87 г. 
в страната – 149  000 деца (т.е. 
46,8% от общия им брой в преду-
чилищните заведения) са включе-
ни в системата на оптимизиран 
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двигателен режим (Ст. Ганчев, Р. 
Славова, П. Банков, 1988).

– проведени са две национални 
тестирания за определяне равни-
щето на физическата дееспособ-
ност на деца (общо с участие на 
180 160 деца). Приложена е тесто-
ва програма, вкл. показатели за: 
определяне равнището на физи-
ческата дееспособност: бягане на 
40 м.; скок на дължина от място; 
хвърляне на малка плътна топка 
(150 г.) – отгоре в далечина с дясна 
ръка; хвърляне на малка плътна 
топка (150 г.) отгоре в далечина 
с лява ръка; хвърляне на плътна 
топка (1 кг.) с две ръце над глава; 
хвърляне на плътна топка (1 кг.) с 
две ръце отдолу; хвърляне на мал-
ка топка (150 г.) в хоризонтална 
цел; хвърляне на малка плътна 
топка (150 г.) във вертикална цел; 
бягане до отказ.

Показатели на физическо раз-
витие: ръст в право положение; 
тегло; гръдна обиколка при вдиш-
ване и издишване; жизнена вмес-
тимост; мускулна сила на лява и 
на дясна ръка.

Показатели за здравно състоя-
ние на децата;

Показатели за нервно-психи-
ческа реактивност: бързина на 
простата двигателна реакция; 
максимална честота на движе-
нията; тремор; сръчност на пръ-
стите; темп на работа и устой-
чивост на вниманието (Ганчев, 
Ст., Славова, Р., Банков, П. 1988)

– комплекс от функции на дру-
жествата за физическа култура и 
спорт в организацията, осигуря-

ването на материално-техниче-
ски и кадрови ресурси по изпълне-
ние на програмата за оптимизи-
ран двигателен режим в предучи-
лищните заведения в общините;

– осъществяване на комплекс-
ни научни изследвания по раз-
лични аспекти на двигателния 
режим на децата (програмно-ме-
тодически, педагогически, психо-
логически, социални, управленски, 
ресурсни, вкл. по проектиране, 
изграждане и използване на спе-
циализирани съоръжения за двига-
телна активност в условията на 
детските градини;

– проектиране и експеримен-
тиране на специализирани про-
грами за обучение и практикуване 
на различни форми за двигателна 
активност на децата (физически 
упражнения, аеробна гимнастика, 
спортно-подготвителни упраж-
нения по баскетбол, волейбол, те-
нис, тенис на маса, футбол, тури-
зъм и др.).

Д. Атанасова (1988) осъществя-
ва научно приложно изследване 
целта, на което е да разработи и 
експериментира методика за на-
чално обучение по тенис на маса 
при децата от предучилищна въз-
раст.  В продължение на 3 години 
с участие на 60 деца на 3 годишна 
възраст провежда експеримент 
на спортно-подготвителното 
упражнение тенис на маса. Деца-
та са разпределени в три групи.

В периода 2012/2014 г. Минис-
терството на физическото въз-
питание и спорта (Министер-
ството на младежта и спорта) 
създава организация за изпълнение 
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на Национална програма „Спорт 
за децата в детските градини“. 
Програмата е един от основни-
те приоритети на дейността на 
специализирания държавен орган. 
(Банков, П. 2007)

Целта е – „внедряване, разви-
тие и оптимизиране на двига-
телния режим за децата в дет-
ските градини“. Програмата е в 
съответствие с целите и основ-
ните задачи на „Националната 
стратегия за развитие на физи-
ческото възпитание и спорта в 
Република България 2012-2022 г.“ 
(Сандански, И. 2011).

Обект на въздействие на про-
грамата са 225  000 деца на въз-
раст от 4 до 6 години, включени 
в 2 100 детски градини.

В страната се създава орга-
низация за участие на децата в 
безплатни занимания с физиче-
ски упражнения и спорт. Целта 
е „подобряване на здравния ста-
тус, физическата и психическа 
дееспособност, превенция срещу 
хиподинамията и понижената 
дееспособност на децата“.

Програмата „Спорт за децата 
в детските градини“ има ком-
плексен характер с прилагане на 
съвременни технология и механи-
зми за управление и развитието 
на двигателната активност на 
децата вкл.: нормативна осно-
ва; основна цел; конкретни цели; 
принципи; партньори; предмет, 
бенефициенти и обхват; дейнос-
ти; очаквани резултати; регла-
мент и условия за кандидатства-
не с проект; изисквания към из-
пълнителя; изисквания към про-

екта; критерии и показатели за 
оценка на проекта; финансиране 
и условия за разходване на сред-
ствата; мониторинг и оценка.

Анализът на предоставени-
те данни от Министерството 
на младежта и спорта показват 
обхвата и параметрите на из-
пълнение на програмата „Спорт 
за децата в детските градини“ 
(табл. 1).

Общо за периода 2013/2014 годи-
на е налице устойчиво изпълнение 
на програмата „Спорт за деца в 
детските градини“ 9 основни по-
казатели, определящи нейните 
параметри (Girginev, V.(2008).

Утвърден е препоръчителен 
период за изпълнение на програ-
мата от 6 до 12 месеца в зависи-
мост от: вида спортно-подгот-
вителните упражнения (видове 
спорт), своевременното осигуря-
ване на програмно-методическо-
то ръководство; активността 
на спортните клубове по тенис 
на маса; ресурсното осигуряване 
(финансово и материално-техни-
ческо), активността на ръковод-
ствата на детските градини.

Спрямо 2013 г. през 2014 г. е по-
стигнат по-значителен прираст 
по показателите: брой на децата 
участващи в програмата – 45%; 
броя на включените детски гра-
дини – 30,9%; брой на одобрените 
и финансирани проекти – 14,3%; 
брой на спортните педагози 
(треньори и учители) – 13,2%.

Сравнителният анализ на да-
нните за основните показатели 
на параметрите на изпълнение 
на програмата „Спорт за деца-
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та в детските градини“ – общо 
за включените деца в детските 
градини и тези в обучението и 
заниманията по тенис на маса 
показва: през 2014 г. одобрените 
и финансирани проекти за тени-
са на маса, спрямо общия брой на 
проектите е – 6,3%; спортните 
организации – 5,3%; включените 
детски градини – 4,9%; децата 
участници в програмата по те-
нис на маса – 4,0%; спортните 
педагози – 6,3%; населените мес-
та – 12,9% (общините: Дупница, 
Момчилград, София – град, Горна 
Оряховица); осигурените финан-
сови средства за изпълнение на 
програмата – 5,7%.

Прави впечатление, че е срав-
нително незадоволителна актив-
ност и възможностите на спорт-
ните клубове по тенис на маса в 
страната да кандидатстват за 
формиране на групи за обучение 
на децата за практикуване на те-
нис на маса (фиг. 1). 

Към 30.03.2014 г. в страната 
са учредени (по Закона за юриди-
ческите лица) 106 клуба по тенис 
на маса в 26 области. От тях 
относително е най-голям броя 
на клубовете по тенис на маса в 
гр. София – 15 (14,2%); Пловдив – 9 
(8,5%); Хасково – 8 (7,5%); Пазар-
джик – 6 (5,7%); Велико Търново – 
6 (5,7%); Благоевград (с голям брой 

Фиг. 1. Териториално разпределение на: спортните клубове по тенис 
на маса; спортни клубове по тенис на маса финансирани по програма 
„Спорт за децата в детските градини“ (към 30.03.2014 г.)
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на включените деца в детските 
градини и Силистра не са учреде-
ни клубове по тенис на маса).

Целесъобразно е: 
• Българската федерация по 

тенис на маса да прояви по-голя-
ма активност и подпомогне ор-
ганизационно и методически клу-
бовете по тенис на маса за опол-
зотворяване на възможностите, 
които предоставя Министер-
ството на младежта и спорта 
(на спортно-подготвителните 
упражнения) в детските градини 
в страната; 

• по-голяма активност да про-
явят общините, които да под-
помогнат клубовете по тенис на 
маса, с оглед последователно да 
се разшири обхвата на децата в 
обучението и заниманията по 
тенис на маса, чрез участието на 
ръководствата на детските гра-
дини и родителите.

Добра практика на приложение 
на маркетинга на територия-
та на гр. София е създадената и 
функционираща академия за на-
чално обучение по футбол „Лъв-
четата“. Участват деца от 3 до 
7 годишна възраст. В групите са 
включени повече от 3  050 деца 
в 286 детски градини (с месечна 
такса за участие в обучението – 
20 лева). Заниманията се водят 
от професионално подготвени 
учители и треньори с образова-
телно квалификационни степени 
„бакалавър“ и „магистър“ (НСА 
„Васил Левски“). Методическото 
ръководство, организацията и 
ресурсното осигуряване на обу-
чението по футбол се осъщест-

вява от доц. В. Гаврилов, доктор 
(защитил дисертационен труд 
на тема: „Експериментално обо-
снование на ранното обучение по 
футбол на 5-годишни деца“) – пре-
зидент на СК „Лъвчета“. Поло-
жителен е отзива за качеството 
на обучението по футбол на де-
цата от страна на родителите 
и ръководствата на предучилищ-
ните детски заведения [10, 12].

Групи за начално обучение по 
футбол са създадени за деца (3-7 г. 
възраст) в школата на ДИГ в 
„Драгалевци“, „Барета“ БГ (ком-
плекса „Царско село“), „Векта“ (гр. 
Пловдив), „Одесос“ (гр. Варна).

Приложения на маркетинга на 
спортни услуги е целесъобразно 
да се внедри и при началното обу-
чение на деца в спортно-подгот-
вителни упражнения по видове 
спорт.
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при баскетболисти
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Research of personality features in basketball players
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Резюме: Личността се създава от обективните обстоятелства 
чрез цялостната є дейност. Дейността – това е външния израз на ли-
чността. Спортът е специфичен вид дейност, чийто субект и обект е 
личността. Спортната дейност е активна форма на взаимодействие, 
отношение между субекта и обекта на дейността. В психологическо 
отношение е необходим анализ на дейността като процес.

Ключови думи: баскетбол, спортна дейност, личност.

Abstract: Personality is created by objective circumstances through its entire 
activity. Activity – this is the outward expression of personality. Sport is a specific 
type of activity which subject and object is the personality. Sport activity is an 
active form of interaction, a relationship between the subject and the object of 
the activity. Psychologically, an analysis of the activity as a process is needed.

Key words: basketball, sport activity, personality.

Баскетболната игра, като 
средство за физическо възпи-
тание и спорт намира широко 
приложение в структурата на 
спортните дейности. Високата 
възпитателна, образователна 
и оздравителна ценност на бас-

кетбола му обезпечава победното 
шествие по целия свят. 

Баскетбол се практикува в 
училища, университети, спорт-
ни клубове, детски школи. Той 
е застъпен във всички области 
на спортната дейност и се при-



Спорт и наука, извънреден брой /2019  121

лага в различни форми: спорт за 
всички – стрийтбол и играта 
3 на 3; спорт в училище и уни-
верситета; баскетбол за хора в 
неравностойно положение; спорт 
за високи постижения –национал-
ни отбори. 

Според В. М. Колос, баскетбо-
лът е едно от тези средства за 
физическо възпитание, което при 
системно използване осигурява 
хармонично развитие на човека. 

Баскетболът е колективен 
спорт, който се развива много 
интензивно. Реализира се ком-
плексно проявление на двигател-
ните качества: сила, бързина, из-
дръжливост, ловкост, гъвкавост, 
с непрекъсната смяна на нервно-
мускулното усилие, което се от-
личава със своя взривен характер 
и променлива интензивност.

В баскетбола гардът, познат 
също като позиция 1 е най-добре 
боравещият с топката играчи 
подавач в отбора. Крилото, кое-
то е на позиция 2 се предполага, 
че е добър стрелец от далечно 
разстояние. Крилото, което иг-
рае на позиция 3 е най-универсал-
ният от петте основни позиции 
в баскетбола. Позиция 4 се заема 
от лекия център, който играе 
роля подобно на тази на центъра, 
но притежава и добра стрелба от 
средно разстояние. Центърът, 
който заема  позиция 5 играе близ-
ко до коша – на нисък пост. Обик-
новено е най-високоръстовият иг-
рач на всеки отбор. (Stankovic, D., 
Цанкова-Калоянова, М.).

Състезателната реализация 
на баскетболиста е сложен и 

комплексен феномен. Тя се явява 
завършващия, интегрален резул-
тат от подготовката на спор-
тиста. Нейната ефективност 
зависи от редица фактори. При 
проявлението си те взаимно 
си влияят и в своето единство 
определят ефективността на 
действията и поведението.

Целта на настоящето изслед-
ване е да се проучи структурата 
на личността на спортиста и да 
се изведат отличителни качест-
ва, характерни за отделните по-
зиции в баскетболната игра.

Методика на изследването

Предмет на изследване са ли-
чностните особености при бас-
кетболистите.

Контингент на изследване са 
14 баскетболисти, участници в 
„Б” група на държавното първен-
ство на България през 2018/2019 
година.

За нуждите на изследването са 
анализирани поведението на иг-
рачите в баскетболния отбор.

Основни задачи:

1. Разкриване нивото на склон-
ност към риск при баскетболи-
стите.

2. Установяване нивото на мо-
тивация.

3. Разкриване нивата на лично-
стна тревожност.

За реализиране на поставената 
цел и задачите на изследването 
са приложени въпросници на Шу-
берт, Тейлър и Елерс.
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Анализ на резултатите:

Баскетболният отбор пред-
ставлява организирана система, 
при която взаимодействията 
между личностите са структу-
рирани и моделирани.

Развитието на взаимоотно-
шенията между състезателите 
определя отборната динамика 
като комплекс от психосоциални 
взаимодействия между участни-
ците, отразяващи последовател-
ния цикъл на развитие или дви-
жение на отбора във времето.

На табл. 1 са представени ре-
зултатите от измерването на 
склонността към риск на групи-
те от игра в нападение и игра в 
защита.

Успехът на човешката дей-
ност, зависи в значителна сте-

Игра в нападение Игра в защита

№ Код на 
изследваните

Склонност
към риск № Код на

изследваните
Склонност
към риск

1 Н.Л. 28 1 Е.Т. 20

2 Д.Б. 15 2 П.Л. 16

3 Я.К. 26 3 М.О. 17

4 К.К. 41 4 С.Т. 35

5 Ж.О. 28 5 Ш.Н. 24

6 П.Л. 29 6 Т.Г. 6

7 В.В. 30 7 Ш.Л. 22

Сума 197 Сума 140

Средно 28,1 Средно 20

Таблица 1. Показатели за склонност към риск в групите на игра в 
нападени и игра в защита

пен от личните му качества. В 
процеса на работа при екстремни 
условия, характерни за спортни-
те дейности, особена значимост 
има склонността за поемане на 
риск.

С помощта на въпросникът на 
Шуберт, са определени показате-
лите за тази склонност. В двете 
групи на изследвани баскетболи-
сти са отчетени средни стойно-
сти по този показател, но при из-
следване чрез математически ме-
тод се потвърждава, с точност 
до 95% на вероятност,  че тази 
склонност е  с по-висока стой-
ност при нападателите. (Uемп= 
Uкрит (Р≤ 0,05)).

От анализа на табл. 1 можем 
да определим, че разликата меж-
ду двете изследвани  групи е 8,1. 
Резултатите от 1 до 16 точки 
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показват, че лицето е податливо 
към поемане на риск в от ниска 
степен. Резултатите от 17 до 
33точки показват средна сте-
пен на склонност към поемане 
на риск, с тенденция към висока. 
Резултатите от 34 до 50 точки 
показват висока степен на склон-
ност към поемане на риск. Резул-
татите на табл. 2 носят инфор-
мация за нивото на тревожност 
в групите при игра в нападение и 
игра в защита. 

В това изследване, тревож-
ността се разглежда не като 
състояние, а като свойство на 
личността. При спортистите 
тя не означава негативна черта 
или фактор за неуспех в играта, а 
като свойство, което има моби-
лизиращ ефект и провокира стре-

Игра в нападение Игра в защита

№ Код на
 изследваните

Ниво на
тревожност № Код на 

изследваните
Ниво на

тревожност

1 Н.Л. 19 1 Е.Т. 24

2 Д.Б. 14 2 П.Л. 27

3 Я.К. 20 3 М.О. 22

4 К.К. 14 4 С.Т. 32

5 Ж.О. 9 5 Ш.Н. 16

6 П.Л. 15 6 Т.Г. 27

7 В.В. 25 7 Ш.Л. 29

Сума 116 Сума 177

Средно 16.6 Средно 25.2

Таблица 2. Показатели за ниво на тревожност в групите при игра в 
нападени и игра в защита

меж към достигане на високи ре-
зултати.

Нивото на тревожност е оп-
ределено чрез скалата за лично-
стна тревожност на Тейлър.

Ако се сравнят средните пока-
затели, нивото на тревожност е 
по-високо в групата на играещи-
те в защита.

Оценката на разликите в две-
те групи, чрез U - скалата от ме-
тодът на Ман - Уитни, показва 
висока достоверност - 99%, при 
Р≤ 0,01.

Разликата между показатели-
те в двете изследвани съвкупно-
сти е 8,6. И в двете групи сред-
ната оценка показва средно ниво 
на тревожност с тенденция към 
висока. Но в група на защитни-
ците на това ниво е много по-
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високо от групата на нападате-
лите.

Това се доказва чрез U-крите-
рия на Ман - Уитни, който показ-
ва 99% достоверност при този 
показател.

Резултатите от анализа ниво-
то на мотивация за постигане на 
успех са представени на табл. 3. 

Направените в тази област 
изследвания показват, че хора-
та, които показват умерени 
стойности на стремеж към ус-
пех, имат средни стойности на 

Таблица 3. Показатели за измерване на мотивацията за постигане на 
успех в групите игра в нападени и игра в защита

Игра в нападение Игра в защита

№ Код на 
изследваните

Мотивация
за постигане

на успех
№ Код на

изследваните

Мотивация
за постигане

на успех

1 Н.Л. 20 1 Е.Т. 15

2 Д.Б. 18 2 П.Л. 18

3 Я.К. 20 3 М.О. 17

4 К.К. 22 4 С.Т. 23

5 Ж.О. 22 5 Ш.Н. 21

6 П.Л. 23 6 Т.Г. 16

7 В.В. 24 7 Ш.Л. 16

Сума 149 Сума 126

Средно 21.2 Средно 18

склонност към риск (20). Разли-
ката между двете наблюдавани 
групи е 3,2. В това проучване се 
доказа, че нивото на риск в гру-
пата на играещите в нападение 
е по-високо, отколкото в група-
та на играещите в защита. При 
резултатите от въпросника на 
Т. Елерс средните стойности на 
двете групи водят до заключени-
ето, че мотивацията за пости-
гане на успех е по-изразена при 
игра в нападение.
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Заключение:

Анализът на резултатите от 
проведеното изследванеи напра-
вените обобщения позволяват да 
формулираме следните изводи:

1. Показателите даващи ин-
формация за нивото на склон-
ност към риск са по-високи при 
нападателите, отколкото при 
защитниците;

2. Показателите определящи 
мотивацията за постигане на 
успех са по-високи при нападате-
лите;

3. Показателите за ниво на 
личностна тревожност са по-ви-
соки при защитниците.
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Abstract: In sport activity inculcate opinion that competitive realization 
is defined by athlete accomplishment. It is a complex of ranking and level of 
respective competition. For basketball essential to define the realization is the 
game efficiency to each one player and that one of the team. The purpose of 
this study is to analyze presentation of the Bulgarian national basketball team, 
in European championships for women up to 18 years. For the needs of the 
study have been analyzed the achieved results on  the European Championships 
during the period 2010-2019, in which the representative teams of Bulgaria 
participated.

Key words: basketball, women, european championships, ranking.

Спортната дейност проти-
ча под формата на тренировка и 
състезание. Целта на трениров-
ката е да се достигне до т.нар. 
„подготвеност“, която е основа-
та на възможността за постиже-
ние, за висок спортен резултат. 

В съвременния  баскетбол  все 
повече се налага мнението, че 
постигането на високи и стабил-
ни спортни резултати може да 
бъде реализирано единствено при 

научно обоснована многогодишна 
спортна подготовка. В основата 
на анализа на тази подготовка е 
състезателната реализация на 
баскетболистите по време на  
участието им в Европейските 
първенства за съответната въз-
растова група. 

В своя методика за подобря-
ване на скоростно-силовите 
качества на подрастващи бас-
кетболистки на 13 и 14 години е 
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разработил Ц. Цанков (2005). Тя 
е експериментирана в продълже-
ние на 9 месеца и включва 13 ком-
плекса за развиване и подобряване 
на скоростно-силовите качества 
на баскетболистките - старто-
ва бързина, стартово ускорение 
и отскокливост. Резултатите в 
края на експеримента доказват 
ефективността на методика-
та. По проблема за спортната 
подготвеност, игровата реали-
зация в баскетбола и физическо-
то развитие и кондиционните 
качества изследвания са провели 
Цанков, Ц., Цанкова-Калоянова, 
М., Брестнички, Г. Изследвания 
върху усъвършенстването на 
тактическата подготовка при 
подрастващи и индивидуалните 
тактически действия е провел 
Капралов, С. Разработените те-
стове дават възможност за рабо-
та и целенасочена спортна под-
готовка за достигане спортното 
майсторство.

Европейските първенства по 
баскетбол за подрастващи се 
провеждат през лятото на всяка 
календарна година. Първенство-
то е разделено на две дивизии – А 
дивизия и Б дивизия. В А дивизия 
участват 16 отбора, разделени на 
4 групи с по 4 отбора. Първите 
два класирали се отбора от всяка 
група играят за разпределението 
на местата от 1 до 8 място, а ос-
таналите отбори за местата от 
9 до 16 място. Отборите, завър-
шили на последните 2 места (15 и 
16 място) изпадат в по-долната 
дивизия. В Б дивизия формата на 

провеждане се запазва същата, 
като само броят на участващи-
те отбори варира между 15-23. 
Класиралите се на първо, второ 
и трето място отбори печелят 
промоция – качване в по-горната 
дивизия. 

Целта на настоящето изслед-
ване е анализиране на представя-
нето на нционалните отбори по 
баскетбол на Европейски първен-
ства за жени до 18 години. 

Методика на изследването:

Обект на изследване са баскет-
болистките от националните 
отбори на България на възраст 
18 години, участнички в Европей-
ските първенства.

За нуждите на изследването 
са анализирани постигнатите 
резултати на Европейските пър-
венства през периода 2010-2019 г., 
в които са участвали представи-
телните отбори на България.

Основни задачи: 

1. Проучване на проблема за 
спортната подготвеност и със-
тезателната реализация при 
подрастващи баскетболистки.

2. Събиране на информация за 
класиранията на националните 
отбори на Европейските първен-
ства по баскетбол за жени до 16 
години.

3. Анализ на представянето 
на националните гарнитури през 
периода 2010-2019 година.
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Анализ на резултатите:

През периода 2005-2009 година 
националният отбор по баскет-
бол на България за жени до 18 го-
дини участва в първенствата на 
Дивизия А, а през периода 2010-
2019 година участва в Дивизия Б.

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. А дивизия през  
2005 година се провежда в Буда-
пеща, Унгария (05 – 14 август). 
Участниците са 16, отделени в 
четири групи с по четири отбо-
ра. Старши треньор на отбора 
е Венцеслав Гечев, помощник е 
Мирослав Ралчев. Отборът за-
вършва на 12-то място с актив 
от три победи (над Хърватия, 
Полша и Гърция) и пет загуби (от 
Русия, Литва, Турция, Германия и 
Белгия. Статистически показа-
тели: отбелязани средно по 60.1 
т. в една среща (12-то място); 
овладени борби под двата коша 
31.4 (15-то място); подадени 
средно по 9.8 асистенции (9-то 
място); допуснати средно по 67.3 
т. (12-то място). Първото мяс-
то е за отбора на Сърбия, която 
надделява в спор за златните ме-
дали над Испания с резултат 66-
52. Бронзът е за Франция, която 
побеждава Чехия 77-66.

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. А дивизия през 
2006 година се състои в Тенери-
фе, Испания (21- 30 юли). Отново 
участват 16 отбора, разделени 
в четири групи с по четири от-
бора. Старши треньор на отбо-
ра е Венцеслав Гечев с помощник 
Борислава Мандур. Национални-

ят отбор се представя добре и с 
голяма доза късмет завършва на 
8-мо място, въпреки че е с актив 
от само две победи (над Слова-
кия и Полша) и шест загуби (от 
Чехия, Сърбия, Литва, Швеция, 
Франция, Унгария). По статис-
тика отборът бележи средно по 
60.6 т. средно на мач (11-то мяс-
то); овладява по 42.5 борби (9-то 
място); прави по 10.4 асистенции 
(9-то място); допуска да му бъ-
дат отбелязани средно по 70 т. 
(14-то място). Мачът за европей-
ската титла между Испания и 
Сърбия завършва с резултат 78-
74 в полза на домакините. Тре-
тото място е за Швеция, която 
надиграва Чехия 62-57. Трябва да 
отбележим, че това е най-добро-
то представяне на Европейско 
първенство на тази възраст.

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. А дивизия през 
2007 година се провежда в Нови 
Сад, Сърбия (29 юни – 08 юли). 
Участват 16 отбора, разделени в 
четири групи с по четири отбо-
ра. Старши треньор на отбора 
е Венцеслав Гечев. Отборът се 
нарежда на 13-то място с актив 
от три победи (над Беларус, Ун-
гария и Германия) и три загуби 
(от Франция, Литва и Русия). 
Статистическите показатели 
са следните: отборът бележи 
средно на мач по 61.8 т. (11-то 
място); овладява средно по 35.3 
борби (16-то място); подава по 
12.2 асистенции (7-мо място); 
допуска да му бъдат отбелязани 
средно по 65.8 т. (9-то място). 
Първото място е за домакините 
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от Сърбия, които побеждават 
категорично на финала Испания с 
резултат 72-48. В мач за трето-
то място Русия печели над Пол-
ша 71-65. 

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. А дивизия през 
2008 година е в Нитра, Слова-
кия (18 – 27 юли). Участниците 
са отново 16 отбора, разделени в 
четири групи с по четири отбо-
ра. Старши треньор на отбора е 
Венцеслав Гечев, помощник е Еле-
на Станкова. Отборът завърш-
ва на 12-то място, като записва 
само една победа и то в първата 
си среща в надпреварата над от-
бора на Беларус, и седем поредни 
загуби от: Русия, Испания, Фран-
ция, Швеция, Сърбия, Турция, 
Украйна. Статистиката говори, 
че отборът на България бележи 
средно по 57.3 т. средно на мач 
(15-то място); овладява по 32 бор-
би (16-то място); подава средно 
по 10.8 завършващи подавания в 
една среща (10-то място); допус-
на да му бъдат отбелязани средно 
по 78.3 т. (16-то място). На пър-
во място завършва Литва, която 
побеждава Русия с 63-57. Призово-
то трето място е за Чехия, коя-
то печели с 70-61 над Франция. 

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. А дивизия през 
2009 година се състои в Сьодер-
теле, Швеция (02-12 юли). В над-
преварата участват 16 отбора, 
разделени в четири групи с по че-
тири отбора. Старши треньор 
на отбора е  Станислав Бояджи-
ев с помощник Ивайло Христов. 
Отборът на България завършва 

първенството на последното 16-
то място с 6 загуби и нито една 
победа, което води до изпадане в 
по-долна дивизия за форума през 
следващата година. За съжаление 
трябва да отбележим, че загуби-
те на националния отбор на Бъл-
гария са с изключително големи 
разлики (от Швеция – 30 т.; Сър-
бия – 43 т.; Полша – 52 т.; Беларус 
– 30 т.; Словакия – 17 т.; Турция 
– 42 т.), което говори за слаба ско-
ростно-силова подготовка. Сле-
дователно и статистическите 
показатели са доста слаби: 41.8 
т., отбелязани средно на мач (16-
то място); 35.8 борби под двата 
коша в една среща (16-то място); 
7.8 завършващи подавания (16-то 
място); 77.5 т., допуснати от 
противниковите отбори средно 
на мач (15-то място). Златните 
медали са за Испания, която по-
беждава Франция с 64-54. Брон-
зът е за домакините от Швеция 
67-54 срещу Чехия.   

От представените данни на 
(фиг. 1) за класиранията на Ев-
ропейски първенства за жени до 
18 години в дивизия А установя-
ваме, че най-доброто класиране 
е през 2006 година. Интересен 
факт е, че в периода 2005-2008 
година с отбора работи един и 
същ треньор – Венцислав Гечев. 
Най-доброто класиране на тази 
възраст е осмо място. През 2005 
– дванадесето място, през 2007 
– единадесето място и през 2008 
– дванадесето. През този период 
отборът на България успява да 
направи тези класирания, които 
са напълно достатъчни за запаз-



130  Спорт и наука, извънреден брой /2019

ване на правото за участие в ди-
визия А. На първенството през 
2009 година националният отбор 
на България завършва на послед-
ното шестнадесето място и из-
пада в дивизия Б. С отбора рабо-
ти Станислав Бояджиев и Ивай-
ло Христов. 

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. Б дивизия през 
2010 година се провежда в Тими-
шоара, Румъния (29 юли – 08 ав-
густ). В него участват 18 отбора, 
разделени в две групи по четири 
отбора и две групи с по пет от-
бора. България се нарежда на 15-
то място с актив от три побе-
ди над отборите на Шотландия, 
Черна гора и Босна и Херцеговина, 
четири загуби от Естония, Ан-
глия, Финландия и Израел. Стар-
ши треньор на отбора е Стефан 
Стефанов, помощник е Маргари-

Фиг. 1. Класирания на Европейските първенства за жени до 18 г. в  
Дивизия А

те Гечева. Статистически дан-
ни са следните: отборът бележи 
по 58 т. средно на мач (13-то мяс-
то); 39.6 борби (9-то място); 9.6 
асистенции (15-то място); 66.1 
т. допуснати от противника (16-
то място). На първо място за-
вършва отборът на домакините 
(Румъния), който побеждава Хо-
ландия в спор за първото място 
с резултат 63-61. В мач за трето-
то място Гърция печели на Бела-
рус с 52-48.

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. Б дивизия през 
2011 година се състои в Мишколк, 
Унгария (04-14 август). Участни-
ците в него са 16, разделени в че-
тири групи с по четири отбора. 
Българският национален отбор 
е в група с отборите на Беларус, 
Англия и Германия. Старши тре-
ньор на отбора е Юлиян Аладжов 
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с помощник Ивета Барчовска-Со-
тирова. Отборът завършва на 
12-то място, като записва само 
една победа, която е в груповата 
фаза над Англия и седем загуби (6 
поредни) от Беларус, Германия, 
Хърватия, Португалия, Унгария, 
Дания и Норвегия. Статистиче-
ските показатели на отборът на 
България са доста слаби: отбля-
зани са 55.4 т. на мач (14-то мяс-
то); овладени топки под двата 
коша 36.6 (13-то място); 8.5 асис-
тенции на среща (11-то място); 
допуснати точки от противни-
ковите отбори, средно по 64.9 т. 
(10-то място). Категоричен побе-
дител в надпреварата е отборът 
на Хърватия, който завършва 
непобеден. Във финала побеждава 
Гърция с 61-49. В мач за третото 
място Латвия побеждава Фин-
ландия с 71-64. 

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. Б дивизия през 
2012 година се провежда в Стру-
мица, Македония (26 юли – 6 ав-
густ). В него участие заемат 18 
отбора, разделени в две групи по 
четири отбора и две групи с по 
пет отбора. Старши треньор на 
отбора е Таня Гатева с помощ-
ник Калина Попянкова. Отборът 
завършва на пето място с актив 
от шест победи – над Норвегия, 
Швейцария, Дания (2 пъти), Фин-
ландия. Губи в две от срещите си 
от Португалия и Унгария. От-
борът има добри статистиче-
ски показатели. Бележи по 68.3 
т. средно на мач (5-то място); 
овладява по 40.9 борби (5-то мяс-
то); по завършващи подавания е 

на 1-во място с 15 асистенции на 
мач; допуска по 50.9 точки на мач 
(2-ро място). Финалният мач пе-
чели Беларус с резултат 76-74 над

Англия. В мача за третото 
място между отборите на Пор-
тугалия и Унгария завърша с по-
беда за португалките – 68-57. 

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. Б дивизия през 
2013 година е в Мишколк, Унга-
рия (15 – 25 август). Участват 18 
отбора, разделени в две групи по 
четири отбора и две групи с по 
пет отбора.  Старши треньор 
на отбора е Цанко Цанков, а по-
мощник-треньор Венцеслав Ге-
чев. Отборът завършва на седмо 
място с актив от 3 победи над 
Швейцария, Финландия, Унгария 
и четири загуби от Украйна, Лит-
ва, Полша и Босна и Херцеговина. 
Тук може да отбележим, че в бъл-
гарският национален отбор има 
само две състезателки, които са 
във възраста си, всички останали 
са с година по-малки. По статис-
тически показатели отборът 
е на 3-то място по отбелязани 
точки – средно по 71 т.; овладява 
по 35.9 борби  (17-то място); 11.3 
асистенции на мач ( 8-мо място); 
допуска по 75.3 т. (18-то място). 
На първо място завършва отбо-
рът на Полша, който побеждава 
Белгия във финала с резултат 60-
50. Бронзовите медали са за Лит-
ва, които надделяват над Лат-
вия 59-56.

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. Б дивизия през 
2014 година се състои в Тимишо-
ара – Орадеа, Румъния (17-27 юли). 
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Участие вземат 17 отбора, раз-
делени на 3 групи по 4 отбора и 
една група от 5 отбора. Старши 
треньор на отбора е Венцеслав 
Гечев с помощник-треньор Цан-
ко Цанков. Националният отбор 
на България показва добри игри 
и завършва на 7-мо място в над-
преварата. Записва 4 победи над 
отборите на Босна и Херцегови-
на, Люксенбург, Естония, Англия. 
Има само 3 загуби от Финландия, 
Латвия и Черна гора. По ста-
тистическите показатели впе-
чатление прави, че отборът на 
България е тимът с най-добро 
нападение – той бележи средно 
на мач по 76.9 т. на мач, което 
го нарежда на 1-во място по този 
показател. Друг показател, кой-
то може да се отбележи, са асис-
тенциите. Отборът е един от 
най-комбинативните, подавайки 
по 13.3 завършващи подавания на 
мач, което ги нарежда 4-ти по 
този важен за баскетбола пока-
зател. Борбите под двата коша 
са по 38 (12-то място);  допусна-
тите точки в коша на национал-
ките са 72.6 т. (16-то място). В 
интересен финален мач отборът 
на Унгария побеждава Естония с 
резултат 58-52. На трето място 
завършва Израел, надделявайки 
над Латвия (71-64).

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. Б дивизия през 
2015 година се провежда в съседна 
Румъния (от 30-ти юли до 9-ти 
август). В него участват 20 от-
бора. Старши треньор на отбо-
ра е Дечо Коешинов и помощник-
треньор е Александър Апостолов. 

България се класира на 15-то мяс-
то, като след него се нареждат 
само отборите на Швейцария, 
Исландия, Кипър и Албния, кои-
то нямат чак толкова големи 
традиции в баскетболен аспект. 
Трикольрките записват само 2 
победи – над Ирландия и Швей-
цария, и допускат 6 загуби. Може 
да се каже, че това е едно от най-
слабите класирания до този мо-
мент. Статистическите пока-
затели са доста слаби. Средно на 
мач отборът бележи по 52.6 т. 
(на 16-то място); овладява по 42.4 
борби (на 15-то място); подава по 
11 асистенции (на 18-то място); 
допуснати точки от противни-
ковите отбори – средно по 62.8 т. 
(на 16-то място). На първо място 
се класира отборът на Словакия, 
побеждавайки Латвия на финала. 
На призовото трето място се 
нарежда отборът на Турция.

Европейското първенство за 
девойки до 18 г. Б дивизия през 
2016 година се провежда в Сараево 
(от 23 до 31 юли). В първенство-
то участват 19 отбора, разделе-
ни на три групи с по пет отбора 
и една група с четири отбора. На-
ционалният ни отбор попада в 
групата с четири отбора. Въпре-
ки това завършва на 15-то място 
в крайното класиране. Старши 
треньор на отбора е Дечо Коеш-
инов и помощник-треньор е Алек-
сандър Апостолов. В актива си 
българките записват две победи 
(над Шотландия) и четири загуби 
със следната разлика – от Швеция 
с 30 т. (71-41); от Германия с 25т. 
(79-54); от Англия с 19т. (75-56); 
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от Дания с 16 т. (59-43). Първо-
то място е за отбора на Швеция, 
която побеждава във финала Гър-
ция с резултат 62-47. Третото 
място е за Босна и Херцеговина, 
която побеждава Исландия в мал-
кия финал с резултат 82-67.

Европейското първенство за де-
войки до 18 години Б дивизия през 
2017 година се провежда в Дъблин 
(Ирландия) (04.08-13.08). Участни-
ците са 24 отбора, разделени в 
четири групи с по шест отбора. 
Старши треньор е Татяна Гате-
ва с помощник Александър Алекси-
ев. Отборът на България завърш-
ва на девето място с актив от 
шест победи и две загуби. На пър-
во място се класира отборът на 
Германия, който не допуска нито 
една загуба на първенството. Във 
финала побеждава Ирландия с ре-
зултат 67-43. Бронзът отива при 
Полша, след победа над Великобри-
тания с резултат 64-50. 

Европейското първенство за 
девойки до 18 години Б дивизия 
през 2018 година се провежда в 
Австрия (03.08-12.08). Участие в 
него заемат 24 отбора, разделени 
на четире групи с по шест отбо-
ра. Старши треньор на отбора е  
Александър Алексиев с помощник 
Албена Бачкова. Националният 
отбор на България се класира на 
двадесето място. От осем изи-
грани срещи българките имат 
две победи и шест загуби. На пър-
во място е отборът на Литва, 
който печели с резултат 86-71 
над Беларус във финала. Третото 
място е за отбора на Израел, кой-
то побеждава Турция с 63-51. 

Европейското първенство за 
жени до 18 г. дивизия Б през 2019 
година се провежда в Скопие, Се-
верна Македония (05.07-14.07). В 
него участват 23 отбора, които 
са разделини в 4 групи, като в 
три групи отборите са шест, а 
в останалата пет. Отборът на 
България е в групата с Португа-
лия, Турция, Исландия и Швей-
цария. Треньор на отбора е Сил-
вия Пеева с помощник треньор 
Александър Алексиев. Отборът 
се класира на осемнадесето мяс-
то с актив от пет загуби и две 
победи. Можем да отбележим, че 
в груповата фаза българките не 
записват нито една победа, а че-
тири поредни загуби и отиват да 
играят за местата 17-23. Там за-
писват победи над Косово и Нор-
вегия, но загубват от Австрия. 
На трето място в надпреварата 
се класира отборът  на Турция, 
който побеждава Швеция с резул-
тат 65:57. Във финалната среща 
Финландия побеждава Гърция с 
резултат 63:56. Интересен факт 
е, че Финландия печели надпрева-
рата с пълен актив от победи – 
осем на брой.

В периода 2010-2019 година на-
ционалният отбор на България за 
жени до 18 години участва в диви-
зия Б. Както се вижда от фиг. 2. 
Най-добрите класирания (влизане 
в осмицата) са през 2012 година 
– пето място с треньори Татя-
на Гатева и Калина Попянкова и 
през 2013 и 2014 година – седмо 
място с треньори Цанко Цанков 
и Венцислав Гечев. През остана-
лите години картинката е след-
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Фиг. 2. Класирания на Европейските първенства за жени до 18 г. в 
Дивизия Б

ната: 2010 – петнадесето място, 
2011 – шестнадесето място, 2015 
и 2016 година – петнадесето мяс-
то, 2017 – девето място. Пър-
венството през 2018 година не се 
развива никак добре и за жалост 
националният ни отбор завърш-
ва на двадесето място. Това е 
най-слабото класиране до момен-
та на тази възраст. Отборът е 
воден от Александър Алексиев с 
помощник Албена Бачкова.

Заключение 

Най-добро е класирането по-
стигнато през 2006 година, също 
така задоволителни са класира-
нията през 2005, 2007 и 2008 го-
дина, защото отборът се класира 

на места, с които запазва право-
ти си на участие в Дивизия А.

В ретроспекцията на класи-
ранията през периода 2010-2019 
година се наблюдава изключител-
но негативна тенденция на със-
тезателната реализация и кон-
курентноспособността спрямо 
връстничките от другите ев-
ропейски отбори. Класиранията 
в този периад са под средното 
ниво, дори и спрямо отборите в 
дивизия Б.

 Като препоръка към БФБ, на-
блюдавайки спадовето в класира-
нията на жените до 18 години, 
които са бъдещия резерв на на-
ционалния отбор жени, да се взе-
мат мерки за подбора и контрола 
на състезателната подготве-
ност.
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Научно-методическо списание
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Методика за оптимизиране на техниката на плувен 
стил кроул при 13 годишни състезатели 

Даниела Лекина

Methods for improvement in freestyle swimming among 
13 – year – old athletes

Daniela Lekina

Abstract. Swimming is a sport which requires the development of a rational 
swimming technique that will decrease the body resistance in the water. In this 
way, the technique is able to develop stronger pulling power in the water and 
better coordination between the legs, arms and breathing of the athlete. 

Each athlete set his individual swimming technique based on his own abilities 
and characteristics. The individual technique depends on several factors such as 
functional opportunities of teaching, the height and body mass of the athlete, 
the length of the limbs and his personal motivation for the swimming practice 
itself.

It is proven that while the swimming speed increases, the length of the 
whole swimming stroke changes for worse because of the athlete’s tiredness that 
occurs. In addition, the number of the strokes increases, as well. Our purpose is 
to improve the technique in freestyle swimming as we utilize methods with the 
help of which the number of the swimming strokes will decrease.

The results show that almost each athlete has improved his skills and 
swimming technique due to these methods.

Key words: swimming, technique, improvement, swimming stroke, training 
program.
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Въведение

Движенията или комплекси-
те от съгласувани движения, по-
средством които се осъществява 
целесъобразно и ефективно прид-
вижване на човешкото тяло във 
водата, като се използват най-
рационално двигателните въз-
можности на организма, е прие-
то да се наричат техника на плу-
ването. (Кутинчев 1983)

Ако умело се прилага техника-
та на плувните стилове при заг-
ребване, ръката би трябвало да 
се закотви в една равнина, дока-
то тялото се движи напред по-
край нея. При максимално опъва-
не на ръката напред и загребване 
докато тя достигне максимално 
назад, то би трябвало тялото да 
се придвижва с приблизителна-
та същото разстояние при всеки 
цикъл. Елитните състезатели  
от световен мащаб  изминават 
дори  повече от това разстояние 
при всяко загребване. В случая се 
има впредвид плуване със скорост 
средна и малко над средната. Из-
вестно е, че добрите плувци пра-
вят по-малко загребвания на дъл-
жина при спринт от класиралите 
се след тях.

Най-добрият параметър за оп-
ределяне на качеството на загре-
бване е изминатото разстояние – 
дължина на загребване или броят 
на загребванията необходими на 
даден плувец за всяка дължина при 
определена скорост на плуване.

Методиката която приложи-
хме изисква всеки състезател да 

преброява загребванията си в 
сериите включени в изготвения 
тренировъчен план. Регистри-
рахме точния брой загребвания 
при плуване с различна скорост за 
да определим рационалният брой 
на всеки състезател  при леко плу-
ване, при плуване с умерена ско-
рост и при спринт. През целия 
период работехме за правилна 
техника. При всяка тренировка 
съблюдавахме поддържането на 
еднакъв брои загребвания на вся-
ка дължина и следяхме този брой 
да не нараства в сериите дори 
когато състезателите са уморе-
ни. Увеличавахме дължините или 
броят на повторенията само 
след показвана способност от 
плувците да поддържат постоя-
нен брой загребвания. При увели-
чаване на загребванията давахме 
по-голяма почивка или променях-
ме режимът на работа.

 
Цел: Целта на настоящото 

изследване е да се оптимизира 
техниката на плувен стил кроул 
след прилагането на методика за 
запазване и намаляване на броя 
загребвания при плуване, както и 
да се повиши ефективността на 
тренировъчният процес. 

Контингент на изследването. 
В изследването участват 10 кар-
тотекирани състезателя от плу-
вен клуб „Пирин“, на възраст 13 
години. Изследването е проведе-
но от месец януари до юли месец 
2019 година в закрития плувен ба-
сейн в град Благоевград.  
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Методи:

Контролни тестове
За реализирането на научноиз-

следователската цел проведохме 
два плувни теста, за установява-
не на достигнатото плувно ниво 
след приложената методика на 
състезателите.

Плувни тестове:
Кроул – 50 метра –месец януа-

ри;
 Кроул – 50 метра –месец юли.
Плувните тестове измерваме 

на 50 м басейн след звуков сигнал. 
Състезателите плуват в серии. 
Времето измерваме с ръчен се-
кундомер с точност до 0,01 сек.

Статистически методи 

Wilcoxin siged rank test – за 
оценка на изменението в състоя-
нието на даден показател за една 
и съща извадка изследвани лица за 
определен период от време.

За статистически анализ и ге-
нериране на графики е използван 
статистическия софтуер Graph 
Pad Prism.

Тренировъчен режим с интен-
зивност 60 % от максималната 
скорост. Увеличавахме  броя на 
повторенията след демонстри-
рани  способности за подържане 
на постоянен брой загребвания

	6×50 м. кроул
	10×50 м кроул
	6×100 м. кроул
	3×200 м. кроул
	3×400 м. кроул
	2×800 м. кроул

Анализ на резултатите от из-
следването

Резултатите от тестиране-
то, свързано с оценка на плувни-
те постижения и измерения брой 
загребвания на състезателите,  
са представени в Таблица № 1

В таблицата са представени  
получените резултати от про-
ведените тестове в екперимент 
на състезателите след прилага-
нето на  методиката. Вижда се, 
че има значително подобрение на 
плувните резултати при второ-
то тестиране на състезатели-
те. Трима от състезателите са 
запазили броят на загребвания-
та си при второто тестирате, 
а останалите са преплувани 50 
метра кроул с по-малко загребва-
ния. Изводът който се налага е, 
че освен плувните си резултати, 
с удължаване на крачката, състе-
зателите са подобрили и плувна-
та си  техника.

Получените резултати по от-
ношение равнището на плувната 
техника представляват интерес 
предвид статистическата им зна-
чимост по отношение постигна-
тото ниво на плувна подготовка.

За да се прецени дали има съ-
ществени различия в началото 
и в края на проведеното изслед-
ване, плувните резултати са 
подложени на допълнителна ста-
тистическа обработка с Wilcoxin 
siged rank test за зависими извадки. 
Налага се сравняване на средното 
равнище на един и същи признак. 
Получените резултати са пред-
ставени на фигура 1.
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Брой загребвания
I тест

Време/sek
I тест

Брой загребвания
II тест

Време
II тест

1 32 29.30 31 28.90

2 33 32.00 32 31.10

3 34 32.80 34 32.20

4 34 34.10 33 32.60

5 33 33.20 32 31.80

6 30 31.80 30 30.60

7 32 32.70 30 31.30

8 33 31.40 31 30.10

9 30 29.70 29 29.00

10 35 33.50 35 32.80

Таблица 1. Разпределение на резултатите по критерий плувните по-
стижения и измерен брой загребвания на състезателите 

Фиг. 1. Сравнително представяне на стойностите (X±SD) на 
постижението на 50 м крол на първи тест (32.05±1.57 sek); и втори 
тест(31.04±1.38 sek;)** статистически достоверна разлика (р<0.05) с 
Wilcoxin siged rank тест.
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Измерени са постиженията в 
началото и в края на проведения 
експеримент след прилагането 
на методиката за запазване и на-
маляване на броя загребвания на 
състезателите.

От статистическа обработ-
ка с използване на Wilcoxin siged 
rank тест се вижда, че разлика-
та в постиженията  на 50 метра 
кроул на първи тест е (X=32,05; 
N=10) и втори тест (X=31,04; 
N=10) е статистически значима 
(Р<0.05).

Резултатите от заключител-
ното изследване по отношение на 
плувни постижения са подложени 
на допълнителна статистическа 
обработка, за да се прецени раз-
сейването. За характеризиране 
на разсейването използваме вели-
чината стандартно отклонение 
(STD).

Както се вижда от стойно-
стите за разсейването на по-
стиженията на състезателите, 
при първия тест STD=1,57 се на-
блюдава по-голяма дисперсия (по-
голямо колебание в резултати-
те), в сравнение с втория тест 
STD=1,38.

Изводи

Анализът на резултатите в 
края на изследването показват, 
че приложената методика по 
плуване е повлияла положително 
върху техниката и резултатите 
на изследваните състезатели.

Трима от състезателите са 
подобрили постиженията си при 
запазен брой загребвания, оста-

налите са подобрили както плув-
ните си резултати така и броя 
на загребванията, което е дока-
зателство за ефективността на 
приложената методика по плува-
не.

Анализът на резултатите 
от проверени чрез Wilcoxin siged 
rank тест показват, че има ста-
тистически достоверна разлика 
(при избрано ниво на значимост 
р<0.05) между първото и второ-
то тестиране на състезатели-
те.

Плувната техника се подобря-
ва или когато крачката се увели-
чава с постоянна скорост или ко-
гато скоростта се увеличава при 
постоянна крачка. Резултатите 
от второто тестиране показ-
ват, че плувната техника се е 
подобрила при всички тъй-като 
състезателите подобряват по-
стиженията си при  същият или 
намален брой загребвания за една 
дължина.

Заключение

Всеки треньор трябва да ба-
лансира между многообразието 
от различни натоварвания по 
време на подготовката на свои-
те състезатели. Желателно е 
правилната техника да се под-
държа от най-бавното до най-
бързото плуване. Доказано е, че 
по-опитните плувци могат да 
поддържат добра техника при 
най-високите скорости, докато 
по-неопитните при умора вло-
шават техниката си и скъсяват 
загребванията. 
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1. Introduction

Handball is a highly dynamic 
sport, which has been continually re-
searched with the purpose of deter-
mining stable indicators upon which 
to base the training (Kulesh and as-
soc., 1983; Praznik, 1991; Dizdar, 
1997; Batinovich, 1999), as well as 
strategically-tactical ideas to be im-
plemented in matches (Rogulj, 1990).

A big number of trainers, based on 
their expert experience regarding all 
age groups, as well as the increasingly 
more intensive scientific approach to 
training and matches, have singled 
out handball as one of the most sig-
nificant and most awarded sports in 
our country. Diagnosis of individual 
and collective qualities denotes col-
lection and analysis of information 
in the initial, transit and final state of 
physical abilities. This analysis serves 

as the basis for precise planning and 
programming of the training process 
(Milanovi and associates 1988, 1997). 
Testing players with a test battery for 
basic and specific abilities represents 
the essential approach to collecting 
data, which would serve as a founda-
tion for identifying certain worthy-
of-research phenomena.

The success in handball depends on 
the efficiency of motor programs, i.e. 
the degree of their adoption and sta-
bility. The overall motor program for 
the successful implementation of tech-
niques and tactics by handball players 
means making use of their full poten-
tial. The development of strength and 
endurance, as well as the other motor 
abilities is of little significance if this 
potential cannot be efficiently mani-
fested in the performance of various 
complex motor tasks in the stages of 
defense, transition, and attack.  
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2. Working method

According to our research, out of 
a total number of 94 student hand-
ball players, during the initial meas-
urement, 25 did not completely ful-
fill the envisioned tests. At the final 
measurement, a total number of 102 
handball players were tested, and 20 
of them did not complete the test.

A battery of ten bio-motor tests was 
applied to this sample, i.e. Legert, Il-
linois a.t., Push-ups, Forward bend, 
Long jump, 20m Run, 30s abs work-
out, and three specific tests CMT1, 
CMT2, and CMT3. 

The research data from the ap-
plied variables was processed using 
descriptive statistical procedures. In 
the data processing, the mean val-
ues in the bio-motor tests (mean), 
the minimum and maximum results 
(min., max.), and results grouping in 
classes – frequency analysis (f%) was 
performed for each group of exami-
nees. After that, the difference of the 
mean values was calculated between 
the groups by applying the T-test for 
independent samples. 

3. Results and discussion  

The T-test results for the first-year 
handball players are shown on Table 
12. By inspecting the results, statisti-
cally relevant differences in the mean 
values between the initial and final 
measurement can be observed for 
the following variables: Push-ups, 
20m Run, 30sec Abs workout, and 
the specific motor tests CMT1 and 
CMT3. From the data presented on 
the Table, it can be concluded that 

on the final measurement, the repeti-
tive muscular strength of upper ex-
tremities and the abdominal muscles 
have improved as follows: Push-ups - 
43%, and 30 sec Abs workout - 42.9%. 
There is a 3.2% improvement of the 
results from the CMT1 specific motor 
test, and 16.9% improvement of the 
results from the CMT2 specific motor 
test. There is a 9.4% decrease of the 
speed estimated by the 20m Run test. 
Although statistically irrelevant, the 
percentage decrease of the results be-
tween the initial and final measure-
ment is noticeable for the following 
variables: 4.8% for the Legert test, 
and 11.7% for the Illinois test. The 
percentage increase of the results on 
the final measurement are observed 
for the following variables: 43% for 
the Push-ups, 21.4% Forward bend, 
and 16.9% for the Long jump. 

The T-test results of the second-
year handball players, shown on Ta-
ble 13, indicate that five of the ten 
researched variables show statisti-
cally relevant differences between 
the mean values from the initial and 
final measurement. Significant dif-
ferences have been identified for the 
following variables: Legert test with 
3% improvement, Illinois test with 
a 4% decline, Forward bend with 
18.2% improvement, Long jump with 
a 4.7% improvement, and 20m Run 
with a 14.2% decline. The most sig-
nificant improvement of the results 
has been observed with the following 
variables: Push-ups - 48.3%, and 30 
sec Abs workout - 20.9%. There is a 
noticeable improvement of the re-
sults for the specific motor tests; how-
ever, it is statistically irrelevant.  
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Variables
Initial Final

r T-test % sig
Mean SD Mean SD

Legert 8.92 1.33 9.35 1.96 0.79 -1.17 4.8 .270
Illinois a.t. 16.22 3.36 18.11 1.05 -0.68 -1.37 11.7 .208
Push-ups 25.56 16.81 36.56 16.06 0.66 -2.43 43.0 .041
Forward bend 10.89 3.82 13.22 4.52 0.31 -1.41 21.4 .195
Long jump 180.56 69.12 211.11 8.94 -0.03 -1.31 16.9 .227
20m Run 3.52 9.48 3.85 0.23 0.78 -4.82 9.4 .001
30 sec Abs workout 22.00 8.59 31.44 1.88 0.18 -3.35 42.9 .010
СМТ1 18.92 2.59 15.92 0.40 0.91 3.94 -15.8 .002
СМТ2 24.03 1.97 23.26 0.73 0.08 1.30 -3.2 .220
СМТ3 19.46 0.89 16.17 0.88 0.01 9.13 -16.9 .000

Table 12. T-tests for the researched variables for the first-year handball players 

The T-test results for the third-
year handball players are shown on 
Table 14. It is evident that three of 
the ten researched variables show 
significant differences between the 
means of the initial and final meas-
urement. Significant differences 
have been identified with the motor 
variables: Legert test with 8.3% im-
provement of the timing, and Long 
jump with a 4.8% improvement. 

Table 13. T-tests for the researched variables for the second-year handball 
players

Варијабли
Initial Final

r T-test % sig
Mean SD Mean SD

Legert 9.33 1.78 9.05 2.34 0.55 0.55 -3.0 .032
Illinois a.t. 17.55 1.01 18.25 1.39 0.71 -2.76 4.0 .003
Push-ups 23.47 10.02 34.80 8.34 0.18 -3.71 48.3 .523
Forward bend 9.79 5.55 11.57 5.40 0.63 -1.41 18.2 .016
Long jump 218.57 14.86 228.79 10.84 0.72 -3.70 4.7 .004
20m Run 3.24 0.17 3.70 0.16 0.58 -11.6 14.2 .024
30 sec Abs workout 26.13 3.96 31.60 4.21 0.48 -5.10 20.9 .068
СМТ1 17.91 1.04 16.56 0.74 -0.15 3.83 -7.5 .604
СМТ2 23.62 1.81 22.92 0.78 0.46 1.69 -3.0 .087
СМТ3 19.33 1.35 16.02 0.90 0.29 9.25 -17.1 .288

There is a 1.6% improvement of the 
specific-motor variable CMT2. The 
highest improvement of results is 
identified with the Push-ups variable, 
and it equals 59.1%. 

The analysis of Table 15, showing 
the T-test results of the first-year fe-
male handball players, shows that six 
out of ten researched variables have 
statistically relevant differences be-
tween the mean values from the ini-
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Table 14. T-tests for the researched variables for the third-year handball players

Variables
Initial Final

r T-test % sig
Mean SD Mean SD

Legert 9.37 1.69 8.59 2.03 0.66 1.92 -8.3 .008
Illinois a.t. 17.04 0.76 17.33 0.98 0.37 -1.16 1.7 .176
Push-ups 27.43 8.51 43.64 9.24 -0.26 -4.30 59.1 .369
Forward bend 13.87 4.61 14.53 4.73 0.90 -1.25 4.8 .000
Long jump 226.67 18.58 219.49 62.29 0.38 0.48 -3.2 .162
20m Run 3.14 0.18 3.56 0.18 0.41 -8.37 13.4 .134
30 sec Abs workout 27.07 2.31 33.93 2.91 -0.40 -6.06 25.3 .138
СМТ1 16.85 0.81 15.10 0.82 -0.12 5.75 -10.4 .671
СМТ2 22.37 1.91 22.02 1.06 0.64 0.93 -1.6 .007
СМТ3 17.39 0.93 15.64 1.15 0.20 5.26 -10.1 .468

tial and final measurement.  Signifi-
cant differences have been identified 
for the variables: 13.1% decline for 
the Legert test, 92.5% improvement 
for the Push-ups, 44.8% improve-
ment for the Forward bend, 8.4% 
decline for the 20m Run, and 8.9% 
improvement for the specific motor 
variable CMT3. 

Table 16. shows the t-test results 
of the second-year female handball 

Table 15. T-tests for the researched variables for the first-year female hand-
ball players 

Variables
Initial Final

r T-test % sig
Mean SD Mean SD

Legert 6.64 1.04 7.51 1.10 0.62 -2.64 13.1 .033
Illinois a.t. 19.60 1.29 18.25 1.58 0.36 2.33 -6.9 .052
Push-ups 30.13 6.83 58.00 13.61 -0.49 -4.39 92.5 .003
Forward bend 8.63 5.76 12.50 5.35 0.81 -3.15 44.8 .016
Long jump 180.63 17.20 131.75 81.28 -0.60 1.49 -27.1 .179
20m Run 3.83 0.13 4.15 0.17 -0.15 -3.94 8.4 .006
30 sec Abs workout 19.75 2.25 27.38 2.83 0.42 -7.77 38.6 .000
СМТ1 19.10 1.65 18.22 1.06 -0.16 1.19 -4.6 .273
СМТ2 23.99 1.52 23.26 1.70 0.15 0.98 -3.0 .361
СМТ3 19.14 1.26 17.43 1.40 0.33 2.93 -8.9 .026

players. It can be noted that six of the 
ten researched variables show statis-
tically relevant differences between 
the means from the initial and final 
measurement. Significant differenc-
es have been identified for the mo-
tor variables: 82.6% improvement for 
the Push-ups, 39.3% improvement 
for the Forward bend, 13.6% im-
provement of the timing for the 20m 
Run, 17% improvement for the 30 
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sec Abs workout.  Statistically relevant 
improvement has been identified for 
the specific motor variables: 12.4% 
improvement for the CMT1, and 
8.1% improvement for the CMT2.  

Table 17. shows the t-test results for 
the third-year female handball play-
ers.  It can be noted that five out of 
the ten researched variables show sta-

Table 16. T-tests for the researched variables for the second-year female hand-
ball players 

Variables
Initial Final

r T-test % sig
Mean SD Mean SD

Legert 7.10 1.64 7.66 1.76 0.88 -2.09 7.9 .066
Illinois a.t. 18.90 1.30 18.64 1.36 0.50 0.65 -1.4 .528
Push-ups 33.91 6.96 61.91 15.26 0.66 -7.80 82.6 .000
Forward bend 10.18 5.58 14.18 4.42 0.91 -5.51 39.3 .000
Long jump 178.64 20.75 184.09 26.82 0.95 -1.88 3.1 .089
20m Run 3.59 0.38 4.08 0.32 0.53 -4.73 13.6 .001
30 sec Abs workout 25.09 2.02 29.36 3.75 0.27 -3.78 17.0 .004
СМТ1 20.89 2.35 18.31 1.19 0.71 3.97 -12.4 .007
СМТ2 25.71 2.24 23.62 2.08 0.74 3.75 -8.1 .007
СМТ3 19.68 7.51 18.98 2.44 0.63 0.32 -3.6 .760

Table 17. T-tests for the researched variables for the third-year female hand-
ball players 

Variables
Initial Final

r T-test % sig
Mean SD Mean SD

Legert 7.26 1.33 7.81 0.93 0.80 -1.92 7.6 .096
Illinois a.t. 19.06 0.88 18.63 0.92 0.74 1.88 -2.3 .102
Push-ups 37.25 5.65 67.50 11.82 0.01 -6.55 81.2 .000
Forward bend 12.38 4.44 15.25 3.99 0.53 -1.99 23.2 .087
Long jump 186.88 11.63 193.13 13.61 0.86 -2.55 3.3 .038
20m Run 3.73 0.13 4.05 0.21 0.65 -5.73 8.6 .001
30 sec Abs workout 21.25 1.83 30.13 3.56 0.69 -9.50 41.8 .000
СМТ1 18.34 1.15 17.35 1.63 0.26 1.71 -5.4 .126
СМТ2 24.23 1.21 23.22 1.33 0.68 2.99 -4.2 .017
СМТ3 18.17 1.28 17.68 1.02 0.44 1.20 -2.7 .265

tistically relevant differences between 
the mean values from the initial and 
final measurement. Significant dif-
ferences have been identified for the 
motor variables: 81.2% improvement 
for the Push-ups, 3.3% improvement 
for the Long jump, 8.6% improve-
ment of timing for the 20m Run, and 
41.8% improvement for the 30sec 



Спорт и наука, извънреден брой /2019  147

Abs workout. Statistically relevant 
improvement has been identified for 
the specific motor variable CMT2 
with a 4.2% result improvement.

Table 18. shows the results from 
the variance analysis, aimed at es-
tablishing which of the applied tests 
indicate statistically significant differ-
ence among student handball players 
from all three years. The analysis of 

the table shows that statistically rel-
evant differences between the arith-
metic means of the initial measure-
ment results have been identified 
for the following variables: Forward 
bend – third-year student handball 
players scored the best results; Long 
jump - third-year student handball 
players scored the best results; 20m 
Run - third-year student handball 

Table 18. Variance analysis of the researched variables for the student hand-
ball players from all three years 

Variables
I year II year III year

F Sig.
Mean SD Mean SD Mean SD

INITIAL MEASUREMENT

Legert 8.74 1.37 9.25 1.83 9.38 1.64 0.58 0.56

Illinois a.t. 16.51 3.07 17.46 0.95 16.95 0.76 1.31 0.28

Push-ups 25.55 15.31 23.86 9.92 28.13 8.54 0.69 0.51

Forward bend 11.40 3.95 9.11 5.20 13.50 4.69 3.60 0.04

Long jump 202.50 13.39 217.14 15.86 227.94 17.77 7.88 0.00

20m Run 3.46 0.33 3.24 0.16 3.12 0.18 8.24 0.00

30 sec Abs workout 22.45 7.83 25.95 3.71 27.18 2.21 3.66 0.03

СМТ1 18.79 2.42 19.18 5.51 16.90 0.91 2.20 0.12

СМТ2 24.11 1.83 23.71 1.61 22.34 1.80 5.14 0.01

СМТ3 19.54 0.84 19.71 1.73 17.34 0.90 20.93 0.00

FINAL MEASUREMENT

Legert 9.43 1.89 9.28 2.45 8.30 1.94 1.39 0.26

Illinois a.t. 17.92 1.00 18.11 1.46 17.53 1.07 1.06 0.36

Push-ups 35.33 14.25 34.63 8.09 42.53 11.02 2.68 0.08

Forward bend 12.75 4.43 12.25 5.66 13.68 4.77 0.37 0.69

Long jump 212.08 9.64 230.53 12.45 216.97 56.49 0.92 0.41

20m Run 3.80 0.23 3.70 0.16 3.59 0.23 3.79 0.03
30 sec Abs workout 31.42 2.68 31.63 4.06 34.16 2.87 3.62 0.04
СМТ1 15.92 0.40 16.50 0.75 15.24 0.91 12.14 0.00

СМТ2 23.26 0.73 22.89 0.76 22.09 1.06 7.28 0.00

СМТ3 16.17 0.88 15.95 0.92 15.77 1.19 0.56 0.57
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players scored the best results; 30sec 
Abs workout - third-year student 
handball players scored the best re-
sults; For all three specific motor var-
iables, the third-year handball play-
ers scored the best results during the 
initial measurement. 

Regarding the final measurement, 
there are statistically relevant dif-
ferences among the student hand-
ball players from different years for 
the following variables: 20m Run 
– third-year student handball play-
ers scored the rest results; 30sec Abs 
workout - third-year student hand-
ball players scored the best results. 
Statistically relevant differences have 
been identified for the specific motor 
variables during the final measure-
ment regarding the following vari-
ables: CMT1 and CMT2 – for both 
variables third-year student handball 
players scored the best results. 

The results of the variance analy-
sis are shown on Table 19, identify-
ing which of the applied tests pro-
vide statistically relevant differences 
among the female student handball 
players from all three years. It is evi-
dent from the analysis of the table 
that there are statistically relevant 
differences between the arithmetic 
means for the following variables’ 
initial measurement: 30sec Abs 
workout – the best results have been 
scored by the second-year female stu-
dent handball players; specific motor 
variable CMT3 – the best results have 
been scored by the third-year female 
student handball players.   

Statistically relevant differences 
have been identified during the fi-
nal measurement among the student 

handball players from different years 
regarding the Long jump variable – 
the best results have been scored by 
the third-year female student hand-
ball players. 

The one-year training process 
caused statistically relevant positive 
changes regarding the motor ability, 
repetitive strength of upper extremi-
ties and abdominal muscles among 
the student handball players, whereas 
negative influence has been observed 
on starting speed.  The biggest posi-
tive increase has been achieved with 
the motor variable Push-ups – 43%. 
The training processes have caused 
statistically relevant changes regard-
ing the specific motor tests: CMT1 
and CMT3. It can be concluded from 
the results that the training models 
and the entire training process have 
a positive influence on the improve-
ment of most motor abilities of first-
year handball players. 

The one-year training process 
caused statistically relevant positive 
changes of the motor abilities of sec-
ond-year student handball players, 
except for the motor abilities of re-
petitive strength of upper extremities 
and abdominal muscles. The biggest 
positive increase has been achieved 
with the motor variable Push-ups – 
48.3%. The training process has not 
resulted with statistically relevant 
positive changes of the researched 
specific-motor tests. The results show 
that that the training models and the 
entire training process have not giv-
en the expected results. 

The one-year training process 
caused statistically relevant positive 
changes regarding the Legert test, For-
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Table 19. Variance analysis of the researched variables for the female student 
handball players from all 3 years

 Variables
I year II year III year

F Sig.
Mean SD Mean SD Mean SD

INITIAL MEASUREMENT 

Legert 6.56 1.01 7.10 1.64 7.13 1.30 0.53 0.60

Illinois a.t. 18.53 3.43 18.85 1.25 18.94 0.82 0.11 0.90

Push-ups 30.11 6.39 33.75 6.66 37.50 7.38 2.78 0.08

Forward bend 8.11 5.60 10.08 5.33 12.67 4.24 1.79 0.19

Long jump 178.33 17.50 179.58 20.05 190.00 12.69 1.38 0.27

20m Run 3.86 0.14 3.59 0.36 3.72 0.12 2.98 0.07

30 sec Abs workout 19.00 3.08 24.83 2.12 21.50 1.84 16.11 0.00

СМТ1 19.60 1.98 20.16 2.25 18.24 1.12 2.83 0.08

СМТ2 24.59 2.01 25.58 1.98 24.18 1.15 1.76 0.19

СМТ3 18.73 3.90 20.17 6.34 18.13 1.22 0.59 0.56

FINAL MEASUREMENT

Legert 7.51 1.10 7.83 1.67 7.87 0.87 0.20 0.82

Illinois a.t. 18.25 1.58 18.40 1.30 18.64 0.92 0.23 0.80

Push-ups 58.00 13.61 61.53 13.51 66.27 10.53 1.03 0.37

Forward bend 12.50 5.35 14.87 4.05 15.45 3.62 1.22 0.31

Long jump 131.75 81.28 190.33 26.08 195.91 12.61 6.19 0.01

20m Run 4.15 0.17 4.04 0.30 4.07 0.18 0.56 0.58

30 sec Abs workout 27.38 2.83 30.80 4.77 30.18 3.52 1.98 0.16

СМТ1 18.22 1.06 18.04 1.24 17.38 1.48 1.23 0.31

СМТ2 23.26 1.70 23.73 1.69 23.23 1.19 0.41 0.67

СМТ3 17.52 1.32 18.42 1.94 18.24 1.84 0.68 0.52

ward bend, and the specific motor test 
CMT3 among the third-year student 
handball players. The biggest positive 
increase has been achieved with the 
motor variable Push-ups – 59.1%. The 
results show that the training models 
and the entire training process did not 
give the expected results. 

Based on the overall analysis of the 
results from the initial measurement 

for the student handball players from 
all three years, it can be concluded 
that the best results have been scored 
for the following variables: Forward 
bend, Long jump, 20m Run, 30sec 
Abs workout – and the best results 
have been scored by the third-year 
student handball players; During the 
initial measurement, the best results 
have been achieved by the third-year 
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student handball players for all three 
specific motor variables. The best 
results for the final measurement 
of: 20m Run, 30sec Abs Workout, 
have been achieved by the third-year 
handball players. The third-year stu-
dent handball players scored the best 
results at the final measurement of 
the specific motor variables: CMT1 
and CMT2. These results are not sur-
prising, having in mind that besides 
the talent they possess, these players 
have been involved in the training 
process for the longest period.  

The one-year training process 
caused statistically relevant positive 
changes among the first-year female 
student handball players for the fol-
lowing motor tests: Legert, Push-ups, 
and Forward bend, whereas negative 
changes have been observed for the 
following variables: 20m Run, 30sec 
Abs workout and CMT3. The biggest 
positive increase has been achieved 
with the motor variable Push-ups 
– 92.5%. The results show that the 
training models and the entire train-
ing process have a positive influence 
on the improvement of most of the 
motor abilities of the first-year female 
handball players. 

The one-year training process 
caused statistically relevant positive 
changes among the second-year fe-
male student handball players re-
garding the following motor tests: 
Push-ups, Forward bend, 30sec Abs 
workout, CMT1, and CMT3; whereas 
negative changes have been observed 
with the 20m Run variable. The big-
gest positive change is the increase 
of the motor variable Forward bend 
- 39.3%. The results show that the 

training models and the entire train-
ing process have a positive influence 
on the improvement of most motor 
abilities among the second-year fe-
male student handball players. 

The one-year training process 
caused statistically relevant positive 
changes among the third-year female 
student handball players regarding 
the following motor tests: Push-ups, 
Forward bend, Long jump, 30sec Abs 
workout, and CMT2, whereas nega-
tive changes have been observed with 
the 20m Run. The biggest positive 
change is the increase of the motor 
variable Push-ups – 81.2%. The re-
sults show that the training models 
and the entire training process have 
a positive influence on the improve-
ment of most motor abilities of the 
second-year female handball players. 

4. Conclusion
A test battery made up of six tests 

for evaluation of general motor abili-
ties, as well as three tests for evalua-
tion of specific motor abilities, was 
applied on a sample of 102 handball 
players. The research was conducted 
with the aim to identify the influence 
of a one-year training process on the 
improvement of the general and spe-
cific motor abilities of female and 
male handball players at the age from 
15 to 18 years.  

Based on the overall analysis of the 
results from the initial measurement 
done with the female student hand-
ball players from all three years, it 
can be concluded that the best results 
were achieved with the following var-
iables: 30sec Abs workout – second-
year female handball players, and 
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motor variable CMT3 – third-year 
female handball players. 

The final measurement gave sta-
tistically relevant differences be-
tween the handball players from dif-
ferent years regarding the variable 
Long jump, and the best results were 
achieved by the third-year female stu-
dent handball players. 

The expected best results for all 
researched variables by the third-
year female handball players was 
not fulfilled. The reasons for this 

should be sought for in the insuffi-
cient engagement and irresponsible 
behavior of female handball players 
during the testing and the training 
process, or other subjective or objec-
tive reasons. 

It is worth noting that during the 
testing, a huge number of student 
sport players were immensely unmo-
tivated for competition and scoring 
the best result. Many of them saved 
their strength by making excuses of 
being injured or sick. 
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Нови тенденции в тренировъчния процес
на елитни гимнастици

Александър Марков

New trends in the training process of elite gymnasts

Aleksandar Markov

Резюме: Съвременният спорт поставя пред спортистите и тех-
ните треньори все по-големи изисквания. За да се класира първи, да по-
каже най-доброто, на което е способен, са нужни много тренировки и 
постоянство, но също така и доброто ръководство на треньора. Тук 
са представени три индивидуални подхода за организиране на трениро-
въчния процес при трима елитни гимнастици. Специфичният режим 
на трениране е ясно доказателство за това, че един треньор може да 
извади най-доброто от състезателя и той да постигне висок спортен 
резултат по време на избрано състезание от спортния и международен 
календар.

Ключови думи: гимнастика, тренировъчен процес, индивидуализа-
ция 

Abstract: Today’s sport puts increasing demands on athletes and their 
coaches. To qualify first, to show the best he is capable of, requires a lot of 
training and perseverance, but also good leadership of the coach. Here are 
three individual approaches of organization of the training process for three 
elite gymnasts. The specific training regimen is clear evidence that a trainer can 
get the best out of an athlete and get a high score during a selected competition.

Key words: gymnastics, training process, individualization
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Въведение

В съвременния спорт състеза-
телната дейност е най-високата 
форма на представяне на тех-
ническите и психически способ-
ности на спортистите [1]. Със-
тезанията в съвременния спорт 
са не само средство, чрез което 
се контролира подготовката на 
спортистите, но са и важен фак-
тор за повишаване на тренира-
ността и спортното майстор-
ство. 

Системата и технологиите 
на управление в тренировъчния 
процес в спортната гимнастика 
се определят от характера и спе-
цифичните упражнения и съчета-
ния на отделните уреди и много-
боя, както и от необходимостта 
от постоянно обновяване на със-
тезателните упражнения, съче-
тания, програми и планове за на-
товарване. Състезателната дей-
ност предвижда демонстрация и 
оценка на възможностите по съ-
дийския правилник на Fédération 
Internationale de Gymnastique (FIG, 
Международната федерация по 
гимнастика) на гимнастиците в 
съответствие с характерните 
структурни групи по правилник, 
със съдържанието на двигателна-
та дейност, начина на провежда-
не на самите състезания и с оцен-
ка на постигнатите резултати. 
Това е свързано с екстремалния 
двигателен режим (максимална 
скорост на движенията и дейст-
вията), проява на максимална 
сила и издръжливост, координа-
ционна сложност на движенията 

с рискови елементи, застрашава-
щи физическото здраве на гим-
настика и с нервно-емоционал-
но напрежение и с влиянието на 
стреса. 

Видове състезания
в спортната гимнастика

В зависимост от характерът 
си състезанията могат да се раз-
делят на подготвителни, моде-
лирани и селективни. 

Подготвителните състезания 
са неразделна част от трениро-
въчния процес и целят повишава-
не на специфичната тренировка 
и повишаване на състезателния 
опит на спортистите. Основна-
та им характеристика е, че напо-
добяват състезателната обста-
новка. Моделираните състезания 
възпроизвеждат височинните, 
климатичните и часовите осо-
бености, характерни за ключово 
състезание. Може да се органи-
зират специално или да бъдат 
включени в официалния спортен 
календар на Българската федера-
ция по гимнастика (БФГ). Селек-
тираните състезания имат цен-
трално място в спортния кален-
дар и определят насоките в под-
готовката на дадения състеза-
телен цикъл на елитния гимнас-
тик. [2] В повечето случаи това 
са олимпийски игри, световни и 
европейски първенства, светов-
ни купи, международни турнири 
от висок ранг, грант при и други. 
Точно за тези състезания трябва 
да се осигури пълна мобилизация 
на двигателните качества, висо-
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ко ниво на технико-тактическо 
майсторство, висока функцио-
нална психическа подготовка на 
състезателя [3].

В зависимост от броя на учас-
тниците и системата за класи-
ране на състезанията в спорт-
ната гимнастика състезанията 
се класифицират по четири при-
знака: индивидуални, отборни, 
индивидуално-отборни и квали-
фикационни. Последните се от-
насят за състезания, при които 
спортистите се класират за 
финали, печелят квоти за олим-
пийски игри, както и за участие в 
различни престижни състезания. 

Във връзка с оценяването на 
постиженията на гимнастици-
те резултатът се определя в ус-
ловни единици – балове, точки. 

Основни характеристики
на тренировъчния процес

Тренировъчният процес на 
елитни спортисти като нераз-
делна част от тяхната подго-
товка преминава през няколко 
основни фази [4].

Първата (предстартова) 
включва стратегическо предвиж-
дане и очакване, актуална моти-
вация на състезателния модел, 
състезателна ситуация, емоцио-
нална настройка, предстартова 
реакция. Конкретната състе-
зателна цел и мотивацията на 
спортиста се определят от ран-
га на състезанието и конкурен-
цията. Втората фаза (състеза-
телната) се състои в реализация 
на технико-тактическия модел, 

корекция на отделните технико-
тактически елементи на отдел-
ното състезание на гимнастика 
в хода на самото състезание. В 
тази фаза се осъществява по-
ставената цел за целия трени-
ровъчен процес. Гимнастикът 
оптимизира състезателната 
ефективност като основен фак-
тор за постигане на победа или 
на високи спортни резултати. 
Следсъстезателната трета фаза 
е свързана непосредствено с въз-
становяването на състезателя и 
анализ на проведеното състеза-
ние, като целта и е постигане на 
висока степен на работоспособ-
ност. 

Според редица специалисти 
състезателната дейност в тре-
нировъчния процес е специфично 
организирана форма на проява на 
двигателните способности, на 
изработените в процеса на тре-
нировката навици и мотивирано 
поведение, която е насочена към 
постигане на максималния възмо-
жен резултат в процеса на състе-
занията [5].

Технико-тактическата дей-
ност на спортиста се свързва с 
техниката на съответното дви-
жение – упражнение на съответ-
ния уред и технико-тактически 
модели в зависимост от спорта, 
каквито са например състезани-
ята на елитните гимнастици. 
Сила, бързина, гъвкавост и лов-
кост са двигателните качества, 
които определят ефективност-
та на технико-тактическите 
действия на спортиста. Него-
вият функционален капацитет 
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определя нивото на развитие на 
специфичните качества – специ-
ална издръжливост, устойчивост 
и подвижност. Психическата 
устойчивост създава предпостав-
ка за максимална реализация в ек-
стремалните условия на отделно-
то състезание. Състезателната 
ефективност на елитните спор-
тисти в спортната гимнастика 
се определят от редица фактори, 
които като цяло отвеждат към 
високи спортни резултати. По-
стоянно действащи фактори са 
специфичната работоспособност 
и физическа подготовка, които 
се отразяват върху целта на съ-
временните системи за спортна 
подготовка и върху тренировъч-
ния процес на елитните спорти-
сти. Не по-малко влияние оказ-
ва треньора при провеждане на 
тренировъчния процес, както и 
наличието на ефективни модели 
за комплексно стимулиране и въз-
становяване на състезателните 
реакции на спортистите в състе-
зателни условия [6]. 

Временно действащите фак-
тори могат да бъдат част от 
технико-тактическите похвати 
на треньора, чиято цел е най-ве-
че изненадата, нарушаването на 
стратегията и тактиката на 
противника. Немаловажна роля 
за изхода от едно състезание има 
и качеството на съдийството, 
което трябва да бъде квалифи-
цирано и обективно, макар че в 
спорт като гимнастиката, то 
съдържа субективен елемент. 

В процеса на състезателната 
дейност спортистът трябва да 

има конкретна система от цели, 
ресурси за тяхното осъществя-
ване и информация за взимане на 
решения. По време на състеза-
ние спортистът взима решения 
като наблюдава действията на 
противника или противниците, 
като си създава собствен план. В 
спортове, в които няма контакт 
между спортистите, какъвто е 
гимнастиката, взимането на ре-
шения се определя от последова-
телността на упражненията на 
спортиста в хода на състезани-
ето, като например изпълнение-
то на сложни елементи и комби-
нации в съчетанията. Добрият 
резултат от състезателната 
дейност е отражение на добри-
ят тренировъчен процес и под-
готовка, както и бързината на 
обработка на информацията при 
вземане на решения. 

Специфичност при
подготовката на елитни
гимнастици

Подготовката на елитните 
гимнастици е строго специфична 
и зависи от техните индивиду-
ални характеристики и способ-
ности. Всеки гимнастик е уни-
кален, има своите силни и слаби 
страни и тренировката е тази, 
която трябва да отключи него-
вия потенциал. Тук е представе-
на спецификата при тренировка 
на трима елитни състезатели в 
различни възрастови групи.

Първият състезател е роден 
през 2008 г (ръст 143 см, тегло 
36.2 кг). Тази година е шампи-
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он в старша възраст до 11 годи-
ни. Има множество отличия от 
престижни национални и между-
народни състезания: междунаро-
ден турнир, Нови сад (Сърбия) 
– абсолютен шампион в много-
боя: земя – 1 място, кон – 3 мяс-
то, халки – 2 място, прескок – 1 
място, успоредка – 2 място, ви-
силка – първо място; междунаро-
ден турнир „Дунавска перла“, гр. 
Русе: 1 място в многобоя, земя – 
1 място, кон – 1 място, халки – 1 
място, прескок – 1 място, успо-
редка – 1 място, висилка – 1 мяс-
то. Многократно е награждаван 
като надарено дете на община 
Благоевград. Гимнастикът е със 
силни долни крайници и затова 
най-добри резултати показва на 
земна гимнастика и прескок. Ха-
рактерното при работата с него 
е, че се работи предимно за гъвка-
вост, ориентация, ОФП, СФП, в 
тренировката са включени голям 
брой бегови упражнения с гимнас-
тически характер. Шестдесет 
процента от работата е насо-
чена към тренировка на горни 
крайници и точност на приземя-
ване. Провеждат се множество 
повторения на базови елементи 
от задължителната програма 
по правилник на БФГ. Всяка тре-
нировка е описана в дневник по 
отделните уреди и се съставя 
програма за натоварване всяка 
седмица, която включва брой уп-
ражнения и брой съчетания във 
всяка тренировка, в това число 
хореография на земя и упражне-
ния за бързина и ловкост, както 
и ориентация (30 минути тре-

нировка на батут за отработва-
не на отделните гимнастически 
елементи, напред-назад). Особено 
място в подготовката на този 
състезател играе психологическа-
та му подготовка заради възрас-
тта и липсата на достатъчно 
опит по време на състезания.

Вторият състезател е роден 
2001 година (ръст 161 см, тегло 
55 кг). Той е специалист на хал-
ки, кон и успоредка. Представя 
се изключително добре на меж-
дународни състезания като тази 
година зае 4 място на състезание 
за световната купа, проведено в 
Мерсин, Турция. Той е многокра-
тен републикански шампион на 
халки, на международно състеза-
ние в Инсбруг, Австрия се класи-
ра на 2 място на кон с гривни и на 
първо място на успоредка. През 
2018 година е удостоен със звани-
ето спортист на годината при 
младежите на гр. Благоевград. 
Неговата подготовка е свързана 
с доста специфичност предвид 
характера на уредите, на които 
се състезава, от една страна, и 
неговото заболяване диабет тип 
1, от друга. Състезателят е ин-
сулино зависим и спазва строг 
хранителен режим. При него е 
изключително важно да се следят 
нивата на глюкозата в кръвта 
през целия ден, в това число и по 
време на тренировка. Състеза-
телят се отличава с изключител-
на дисциплина и мотивираност. 
Неговата тренировка се харак-
теризира със силова подготовка 
и специфични силови елементи и 
постановки, при които времето 
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на силовите задържания на даден 
елемент е минимум 2 секунди. 
Тренират се различни базови ком-
плекси, както и силови отскоци с 
точно приземяване, комплекси 
на земна гимнастика (7 упражне-
ния), халки (6 елемента) и успо-
редка (7 елемента) с множество 
повторения до достигане на же-
лания резултат, с акцент вър-
ху маховата част по три пъти 
дневно. Силовите специфични уп-
ражнения за кръст, корем и раме-
нен пояс, заедно с тренировки на 
батут, СФП и скоростно-сило-
ви упражнения са важна част от 
ежедневните тренировки.  

Третият състезател е роден 
през 1996 година (ръст 169 см, те-
гло 63.7 кг). Той е специалист на 
земна гимнастика и прескок, мно-
гократен шампион на България и 
с отлични класирания на между-
народни турнири: 7 място на Ев-
ропейското първенство по гим-
настика в Глазгоу, Великобрита-
ния, финал на прескок и 4 място 
на Световната купа по гимнас-
тика в Осиек, Хърватия, 2 място 
на Световна купа в Мерсин, Тур-
ция, участник е в две световни 
първенства в Монреал, Канада 
и Доха, Катар. Отличен е като 
спортист на годината на гр. Бла-
гоевград през 2018. Гимнастикът 
има много натоварена индиви-
дуална тренировъчна програма, 
която включва сутрешни трени-
ровки от 10.00 до 12.30 от поне-
делник до събота, с допълнител-
ни тренировки вечер от 17.30 до 
21.00 всеки вторник, четвъртък 
и петък (двуразова тренировка). 

Неделята е денят без трениров-
ки и това е времето за възста-
новяване. Всеки петък провежда 
контролни или моделирани тре-
нировки със състезателен екип в 
състезателна среда. Един вари-
ант на тренировка на състезате-
ля включва следните елементи: 

20 мин разгряване – стречинг; 
15 минути базови упражнения 

в различни гимнастически пози-
ции, ОФП, базов комплекс от уп-
ражнения с ластик за разгряване 
(многократни повторения), ра-
ботно съчетание от упражнения 
на земя (минимум 7 серии с еле-
ментарен характер по правил-
ник); 

10 минути комплекс от силови 
упражнения на успоредка, включ-
ващи силови стойки от ъгъл, ба-
зови стойки, детятини, кофички 
до опорна везна със задържане 2 
секунди, раменни стойки в про-
дължение минимум 10, залупки 
напред-назад с помощта на тре-
ньора, като всяко упражнение се 
повтаря пет пъти. 

10 минути комплекс на халки, 
като се тренират различни по-
зиции – опорни везни, самолети, 
обърнати кръстове;

20 минути комплекс на кон с 
гривни, включващ напречни кръ-
гове, тилни кръгове, кръгове на 
една гривна, тилна и напречна 
упора, кръгове на гривни, видове 
флопи (щокли), кръгове в смесена 
опора шия гривна, видове прехож-
дания (магиер, шивадо), отскоци, 
ножици;

30 минути СФП на отделните 
уреди;
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30 минути силова подготовка 
за бързина, ловкост на гимнас-
тически квадрат. Изпълняват се 
различни видове подскоци, ориен-
тация на батут с приземяване, 
отделни двойни салта в чупка и 
свити с различни видове обръща-
ния, видове винтове назад и на-
пред с точно и прецизно приземя-
ване на твърда постелка;

15 минути в края на трениров-
ката се изпълнява строго специ-
фично ОСП.

Заключение 

Въпреки че гимнастиката е 
спорт със строго определени пра-
вила, индивидуалният подход при 
тренировката на гимнастиците 
е от огромно значение. Всеки от 
тях има своите специфични нуж-
ди и правилния подбор на упраж-
нения от различни структурни 
групи по време на тренировка, 
както и нейната продължител-
ност и честота дава възможност 
на състезателя да развие най-до-
брите си качества и да се пред-
стави по най-достойния начин по 
време на състезание. Индивиду-

алният подход при тези трима 
състезатели потвърждава него-
вата голяма роля, чрез техните 
отлични класирания на престиж-
ни международни състезания.
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Оценяване спортно-техническите умения
по волейбол на учениците от 8 клас на първия
гимназиален етап

Христо Николов

Анотация. Оценяването е важен механизъм за управление на качест-
вото на цялата образователна система и на отделните є елементи, в 
това число и по физическо възпитание и спорт.

За да бъде ефективен процесът на обучение, е необходимо учителят 
да получава информация за степента на усвояване на учебното съдър-
жание от учениците. В тази връзка от направения задълбочен теоре-
тичен анализ се установи, че в държавните образователни изисквания 
има яснота относно целите, задачите и съдържанието на учебните 
програми, но в системата за оценяване не са изяснени критериите за 
оценка на спортно-техническите умения по вид спорт в т. ч. и волей-
болът.

Ключови думи: умения, система за оценяване,  учебен процес, учени-
ци, волейбол

В учебните програми по физи-
ческо възпитание и спорт, акцен-
тът при подготовката по волей-
бол, в осми клас е техническото 
овладяване на основните волей-
болни елементи. Учениците е це-
лесъобразно да усвоят определен 
оптимален обем от учебно съдър-
жание за техническа и тактиче-
ска подготовка по волейбол, от-
разен в таблица 1. В края на свое-
то обучение, учениците трябва 
да постигнат обща спортна 

образованост и трайното овла-
дяване на спортно-технически и 
тактически знания и умения от 
изучаваните спортове.

В осми клас обучението  е насо-
чено към формиране на знания по 
основните спортно-технически 
и тактически умения на волей-
болната игра на ниво, което ще 
позволи учениците успешно да 
участват в състезания. При про-
веждане на състезания ученикът 
трябва успешно да прилага пра-
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Таблица 1. Спортно-технически умения на учениците от осми клас за 
волейболната игра

Учебно съдържание - Волейбол

умения

спортно-технически спортно-тактически

1. Подаване с две ръце отгоре с 
приземяване
2. Единична и двойна блокада
3. Забиване-пусната топка
4. Забиване по посока на засилване 
от зони 2, 3 и 4

1. Нападение
  1.1 Взаимодействие по двама и по 
трима (комбинации и блокада)
  1.2 Взаимодействие между 
разпределител и нападатели
2. Групови защитни действия
  2.1 Защитни действия при 
посрещане на начален удар
  2.2 Защитни действия при забиване
  2.3 Защитни действия при пусната 
топка

вилата на играта (да съдийства), 
да знае как да води протоколи и 
класирането на отборите.

Продължава обучението на 
учениците в някои по-сложни 
технически елементи. Започва 
се с подаване с две ръце отгоре 
с приземяване, изграждането на 
двойна блокада и забиване по по-
соката на засилване от зони 2, 3 и 
4, както и пускане зад блокадата.

Обучението в спортно-такти-
ческите умения в нападение при-
оритет взимат взаимодействи-
ята и комбинациите между два-
ма и трима ученика. В защита 
се прилагат следните защитни 
действия – при посрещане на на-
чален удар, при забиване и при пус-
ната топка.

В обучението по волейбол освен 
техническата и тактическата 
подготовка е целенасочено да се 

работи и върху общата физическа 
кондиция и развиване на основни 
за волейбола двигателни качест-
ва. По този начин се изграждат 
и усъвършенстват личностни ка-
чества у ученика.

Оценяването на знанията, 
овладените двигателни и тех-
нически умения, заедно с измер-
ването и контрола осигуряват 
необходимата информация за 
управление на спортно-педагоги-
ческата дейност в българското 
училище. Основната функция на 
оценяването е да трансформира 
измерените в натурални мерни 
единици стойности на изслед-
ваните параметри в безмерни, 
сравняеми помежду им величи-
ни, чрез система от оценителни 
таблици и функции (Желязков & 
Дашева 2002, Дончева 2006, Нико-
лов 2014).
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В системата за контрол и оцен-
ка на основните видове спорт, 
включително и волейбола, за тех-
нико-тактически умения се пред-
вижват до 15 точки (Иванов 2006), 
без да се определят конкретни из-
исквания и да се дефинират начи-
ните за оценяване. В училищната 
практика оценяването на физиче-
ската дееспособност на учениците 
по физическо възпитание и спорт 
става на основата на абсолютни 
резултати по съответно норми, 
установени за всяка възраст и пол 
(Дончева 2006). Но от направения 
анализ на специализирана литера-
тура, която разглежда оценява-
нето на спортно-техническите 
умения, липсват точни и единни 
критерии. При липса на единни 
критерии, учителят в качество-
то си на специалист преценява с 
неговите познания и възможнос-
ти доколко учениците правилно и 
умело изпълняват придобитото 
спортно-техническо умение т.е. 
оценяването се базира на експерт-
на оценка от страна на учителя 
или има субективен характер. 
За целта е необходимо да се раз-
работят подходящи тестове за 
контрол в процеса на обучение по 
волейбол (Николов 2015), които да 
позволяват обективното и пре-
цисно оценяване на учениците от 
усвоените от тях спортно-тех-
нически умения.

Методика на изследване

За целта са адаптирани дви-
гателни тестове за контрол на 
спортно-техническата подго-

товка. Спортно-дидактическия 
експеримент е проведен с учени-
ците от осми клас при I ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” град Гоце 
Делчев. В експеримента са вклю-
чени 62 ученика.

Тестове за измерване на спорт-
но-техническите умения от во-
лейбола за учениците от осми 
клас

1. Подаване и забиване
Описание: Ученикът застава 

зад крайната линия на игрището 
с топка в ръце. Подхвърля самос-
тоятелно топката и изпълнява 
пет подавания с две ръце отдо-
лу, пет подавания с две ръце над 
глава с придвижване напред, като 
последното е по-високо и се осъ-
ществява забив след отскок. Уче-
никът има право на три опита. 

Критерии за оценяване: Учени-
кът се оценява върху техниката 
на изпълнение на двете основни 
подавания и забиването. 

– подаване с две ръце отдолу – 1 
точка; 

– подаване над глава – 1 точка;
– придвижване – 1 точка;
– правилен отскок – 1 точка;
– удар по топката – 1 точка.
Получените точки от трита 

опита се сумират, като макси-
малния сбор точки, който може 
да получи ученикът е 15.

1. Забиване по посока на засил-
ването 

Полагащият теста от зона 4 с 
волейболен заход (или от зона 2 за 
ученици със силна лява ръка) заби-
ва топка подхвърлена или подаде-
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на от партньор по посока на зона 
5. Следва отново забиване, но в 
зона 6 и следващото забиване се 
извиршва по посока на зона 1. Из-
пълняват се общо три забивания 
в определена зона (фиг. 1). 

Критерии за оценяване: Учени-
кът се оценява върху техниката 
на изпълнение и точността на 
забиването:

– подхождане към топката (за-
силване) – 1 точка;

– правилен отскок – 1 точка;
– удар по топката – 1 точка;
– правилно приземяване – 1 

точка;
– точност – 1 точка.
Получените точки от трита 

опита се сумират, като макси-
малния сбор точки, който може 
да получи ученикът е 15.

1. Начален удар

Изпълнение на начален удар в 
определена зона на волейболното 
игрище. Срещуположната поло-

вина на игрището се разделя на 
две равни части чрез успоредна 
на средната. Втората половина, 
ограничена между крайната ли-
ния и тази, която разполовява 
игрището се разделя на три пра-
воъгълника, отговарящи на зони-
те 5, 6 и 1.

Полагащият теста изпълнява 
горен лицев начален удар в зона 
5, след това начален удар в зона 1 
и начален удар в зона 6. Изпълня-
ват се три начални удара в опре-
делени зони. 

Критерии за оценяване: Учени-
кът се оценява върху техниката 
на изпълнение и точността на 
началния удар (фиг. 2).

- правилно изходно положение – 
1 точка;

– правилно подхвърляне на 
топката – 1 точка;

– правилен удар по топката – 1 
точка;

– правилно съпровождащо дви-
жение на ръката – 1 точка;

– точност – 1 точка.

Фиг. 1. 
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Фиг. 2. 

Получените точки от трита 
опита се сумират, като макси-
малния сбор точки, който може 
да получи ученикът е 15.

Получените резултати от 
спортно-дидактическия експери-
мент позволи да се изведат кри-
терии за оценяване компетенции 
на учениците в обучението по во-
лейбол. Нормативите се опреде-
лиха по метода на персенталите 
с гранични стойности, изчислени 
за 5, 25, 50, 75 и 95 персентил. 
Като в нея е предвидено пет 

степенно оценяване на успешно 
изпълнилите тестовете.

Предложената идея за ком-
плексна оценка на резултатите 
от учебно-възпитателната рабо-
та по волейбол предлагаме да се 
реализира по следния начин – мак-
сималният сбор от точки, който 
един ученик може да събере от 
трита теста за спортно-техни-
чески умения е 45.

В таблица № 2 е посочено раз-
пределението на точките за 
оценка на спортно-технически-

Таблица 2. Нормативна таблица за оценка спортно-техническите 
умения по волейбол на учениците от осми клас

Брой точки Оценка

> 28 Слаб

29 – 31 Среден

32 – 38 Добър

39 – 41 Много добър

42 – 45 Отличен
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те умения на учениците от осми 
клас.

От направеният анализ на 
спортно-дидактическия експе-
римент може да се обобщи, че 
повишаването степента на усво-
ените умения при учениците от 
осми клас е в следствие на разра-
ботената методика за обучение 
по волейбол. 

Апробираните нормативи за 
оценка степента на усвоеност на 
спортно-техническите умения 
могат да се използват в практика-
та за текущ контрол и за форми-
ране на крайната годишна оценка 
по физическо възпитание и спорт.
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Evaluation sport and technical skills of volleyball students 
from eighth grade of the first high school stage

Abstract. Evaluation is an important mechanism to control the quality of 
the entire education system and its individual elements, including physical 
education and sport.

To be effective the learning process, the teacher is required to obtain 
information about the utilization of the educational content of the students. In 
this connection, a theoretical analysis it is found that in the state educational 
requirements be clear about the aims, objectives and content of the curriculum 
but in the evaluation system are not clear evaluation criteria for sport and 
technical skills in sport including volleyball.
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Поява и развитие на народните танци в България

Appearance and development of Bulgarian folk dance

Данаила Маникатова, Жасмин Цанкова

Abstract: Folk dances have been an inseperable part of people‘s life since the 
existence of humanity. The interest in the Bulgarian folklore i.e. folk traditions, 
customs and dances, in recent decades has increased significantly. The purpose 
of this survey is to reveal the historical retrospection of folk dances in Bulgaria 
and its development. A detailed research on specialized literature is used in 
order to achieve the purpose of the study.

Key words: Bulgarian folk dances, historical retrospection, development. 

В своята многовековна исто-
рия българският народ е създал 
съкровищница от народни тан-
ци, песни, музика, свои обичаи и 
народни костюми, които са се 
предавали с много любов от по-
коление на поколение.В миналото 
на мегдана, по седенки, по гроздо-
бер хорото е мястото, където 
българинът е общувал свободно, 
показвал своите изпълнителски и 
творчески дарби.

Думата „folklore“ е използ-
вана за първи път през 1846 г. 
от английския етнограф Уилям 
Томпсън. С нея се обозначават 
словесни, танцови и музикални 
произведения, предавани устно 
от поколение на поколение.

Народните танци са проява на 
духовната култура на българския 
народ и са част от народното му 
творчество. Танците са свърза-
ни с народните песни, музиката, 
обичаите, приложните изкуства 
и др. Те отразяват духовния  жи-
вот на народа, мислите и чув-
ствата и се отличават с много 
голямо ритмично и тактово раз-
нообразие.

Според Академичната дефини-
ция танца е: „Вид изкуство, при 
което художествените образи 
възникват от ритмически отме-
рени и систематизирани положе-
ния на човешкото тяло“. Танцът 
е вид изкуство. Негови изразни 
средства са движението и изрази-
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телността на човешкото тяло 
и се възприемат зрително, тъй 
като се проявяват едновременно 
в пространството и времето.

Не може точно да се отговори 
на въпроса „Кога са възникнали 
народните танци?“. За това се 
съди от малкото достигнали до 
нас  документи и паметници от 
миналото ни.

Целта на настоящето изслед-
ване е проследяване на историче-
ската ретроспекциа на народни-
те танци в България и нейното 
развитие.

Методика на изследването:

За нуждите на изследването 
е наблюдавано влиянието на на-
родните танци върху организма 
на човека. 

За реализирането на поставе-
ната цел, определихме следните 
основни задачи:

1. Обзорно проучване на специа-
лизираната литература.

2. Анализиране на въздействие-
то на народните танци. 

Анализ на резултатите:

В книгата „Български народни 
танци от северозападна и сред-
на северна България“ К. Петров 
пише, че оскъдни сведения за бъл-
гарските народни хора и танци 
откриваме в църковните ръкопи-
си. Танците не били одобрявани и 
са заклеймявани от духовниците.

Презвитер Козма, български 
книжовник от 10 век, нарича на-
родните ни танци в словото си 

„О Хотящих отити в черньiах 
ризьi“ бесовски. „Не могат да бъ-
дат (истински) християни – каз-
ва той за играещите – ония, кои-
то с гусли, с бесовски песни и тан-
ци пият вино, вярват в сънища, в 
срещи и във всякакви други учения 
на сатаната“. През 16 век в ръ-
кописния сборник „Слав“ също се 
говори против народните танци 
и игри, наричайки ги сатанински, 
проклятие, което отчуждава хо-
рата от църквата и бога и води 
играещите до ада.

В други писмени църковни до-
кументи наричат народните 
празници „бесовски позори“, бе-
совски песни и пляскания, „свис-
тене, клич и вопли“ (в документи 
на киевския митрополит Йоан 2 
– 1080-1089).

Въпреки упоритата борба на 
църквата, в друг важен документ 
се вижда, че народните песни и 
танци са били разпространени 
и обичани от българите. Свиде-
телството на византийския пи-
сател и учен Никифор Григорас, 
пет века след покръстването 
(1325-1326, когато минава през 
областта на Струмица) разказва 
как младежите и девойките след 
излизане от църква се събирали да 
пеят и да играят хора.

Ценни свединия за българските 
танци получаваме и от стенопи-
сите в някои наши манастири и 
църкви, които дават важна ин-
формация за състава, формата, 
начина по които са се хванали 
танцуващите и техните костю-
ми. Във Великотърновско, село 
Арбанаси в църквата „Рождест-
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во Христово“ от края на 16 век 
е запазен стенопис, на който е 
изобразено женско хоро в центъ-
ра на което има музиканти. Хо-
рото е спокойно. Изобразените 
жени са заловени хват – на леса 
за пояс. Облечени са в дълги вта-
лени рокли, които наподобяват 
облекло на знатни българки – бо-
лярки. Танцуващи хора има из-
ографисани в Хрельовата кула в 
Рилския манастир от Зограф Ди-
митър от 1844 г. Хорото е сме-
сено. Танцьорите са мъже и жени, 
които са хвати за длани със сви-
ти лакти. И тук има оркестър, 
в който са включени два тъпана 
и духов инструмент наподобя-
ващ зурна. От изобразените на 
стенописа танцуващи фигури 
оставаме с впечатление, че хоро-
то е динамично. Участниците в 
представеното хоро са изобразе-
ни в различни пози – приклекнали 
с повдигнат в свивка крак, някои 
са наведени, а други са направили 
широка стъпка.

Писмени сведения за български-
ят фолклор откриваме в дневни-
ци и пътеписи на пътешествени-
ци през 16, 17, 18 и 19 век, които 
са преминавали през територия-
та на тогавашната Османската 
империя. Те описват български-
те народни хора като място за 
привличане на хора с различни ин-
тереси. Описанията дават пред-
става за танците, песните, му-
зиката и костюмите. В различ-
ните източници са представени 
подробно, а в други по-бегло.

Стефан Герлах – немски дипло-
мат професор. През 16 век е на 

служба в столицата на Османска-
та империя. В своите пътеписи-
те е записал впечатленията си за 
танците на нашия народ.

Еспри Кузиниери-търговски 
консул в Солун, който в края на 18 
век пише, че жените не са танцу-
вали хора заедно с мъжете.

Ами Буе – френският геолог и 
пътешественик пътува из Бъл-
гария през първата половина на 
19 век споменава за българските 
хора и игри в своите пътеписи. 
В тях описва за бързината и сме-
нящите се стъпки и движения на 
хората. Играещите девойките 
се хващали за ръце, а момците за 
пояс. Той описва много точно и 
най-популярната българска игра – 
ръченицата, която се изпълнява-
ла с голяма бързина, настроение 
и впечатляващи движения, мъ-
жете много клякали, а девойките 
държали в ръцете си кърпа.

Елисавета Водовозова– руска 
етнографка, писателка и педа-
гожка – през 1888 г. пише: „От 
всички удоволствия, българката 
най-обича да танцува. Докато 
играе, тя забравя своите тъги 
и неволи и се отдава всецяло с 
детско удоволствие на танца. 
В нейните танци се изявява не 
южната страст на испанката, а 
непосредствената детска при-
рода на българката“. Очарована е 
от точното спазване на такта и 
многобройните и чести смени на 
фигурите. Впечатлена е от ме-
чешкият танц, в който облечен 
в меча кожа младеж изпълнява ро-
лятя на мечка като є подражава с 
движения и рев.
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Унгарският археолог и етног-
раф Феликс Каниц през 1882 г. 
издава „Дунавска България и Бал-
кана“ в три тома, в които след 
продължителни наблюдения вър-
ху културата и бита на българи-
те споделя, че те обичат да се за-
бавляват с песни и танци на от-
рито. „Моми и ергени се залавят 
на хорото най-отпред във верига. 
Тя прилича на пъстра лента, коя-
то се движи постепенно вдясно. 
Темпото се ускорява постепенно 
и двете крила се стремят с по-
енергични стъпки да се прибли-
жат едно до друго“.

През 1897 г. у нас излиза първия 
труд написан от чужденец спе-
циално за българските народни 
танци. Това е трудът на Карл 
Махан. В него сравнява начина на 
изпълнение на танците в Запад-
на и Източна България, техният 
такт и ритъм. В западната част 
те са бързи, на изток са спокойни. 
Подробно описва пружиниращи-
те женски движения, както кля-
канията и скоковете при мъже-
те. Според него

Периодът на Възраждането 
започва през 18 век и продължава 
до Освобождаването на България 
през 1878 г. През този период на-
стъпват коренни промени в об-
ществено – икономическият и 
политически живот. Промени в 
културната и духовната област 
е в две посоки: борбата за църков-
на независимост и новобългарско 
просветно движение. Целта е 
освобождаване на образованието 
и културата от елинското влия-
ние и поставяне на основите на 

нова материална и духовна кул-
тура.

През 19 век започва развитие-
то на българската етнографска 
наука. Издирват се и се събират 
народни песни и танци. Принос 
в това има Петко Рачев Славей-
ков, Георги С. Раковски, Любен 
Каравелов, братя Миладинови, 
Васил Чолаков и др.

През 1855 г. в „Цариградски 
вестник“ „Български народни по-
верия и стари обичаи. Митология“ 
Петко Рачев Славейков дава сведе-
ния за народните обичаи -Сурваки, 
Ладуване, Бабинден, Власовден. 
Във вестник „Гайда“, който пър-
воначално е сатиричено издание, 
а през 1866 г. излиза като философ-
ско списание, Славейков публикува 
статията „Нрави и обичаи у бъл-
гарите“, където се описват нес-
тинарството и кукерите.

През 1865 г. Георги Сава Раков-
ски издава „Българска старина“, 
където дава сведения за бита на 
народа ни.

В Москва през 1861 Любен Кара-
веловиздава сборника „Памятни-
ки народного бьiта болгар“, кой-
то включва пълен цикъл от ка-
лендарните народни обичаи. Той 
проявява интерес и към народния 
танц. В повестта си „Неда“ гово-
ри за хорото: „Скоро ще да се зах-
ване народното хоро, без което 
ни един българин, ни една българ-
ка не могат да живеят. Мъки, не-
радост, кървави сълзи и кървава 
пот владеят на всякъде, а хорото 
пак необходимост“.

Братя Миладинови през 1861 г. 
в Загреб издават сборника “Бъл-
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гарски народни песни“. В пред-
говора наричат народното хоро 
„училище, където се усъвършен-
ства народната ни поезия“. За-
познават четателя с начина на 
изпълнение на хората играни по 
време на празници в селеща от 
Югозападните райони. Спомена-
ват и хората  на младоженката 
– моминското и невестиното.

В Болград през далечната 1872 
г. излиза “Български народен сбор-
ник“ с автор Васил Чолаков в кой-
то описва народните обичаи от 
различните краища на страната. 
В сборника отделя специална гла-
ва за народните хора и игри, кои-
то е наблюдавал в района на Па-
нагюрско и Пазарджишко.

В годините след втората све-
товна война при промяната на 
държавното управление настъп-
ват промени в социално-култур-
ния живот в България, като во-
деща роля заема идеята за „наро-
довластието и управлението на 
пролетариата“ „буржуазита“ е 
обявена за враг на народа.

Процесите на колективизация 
в селското стопанство и промиш-
леността в този период са в ос-
новата на изграждане на общест-
вените отношения. Тук може да 
се прозре влиянието и ролята на 
народните танци, които  заемат 
решаващо място в изграждането 
и сплотяването на колективите 
както в земеделските стопан-
ства от типа „ТКЗС, така и в но-
воизграждащите по това време 
заводи, трудово производителни 
кооперации – ТПК и други форми 
на „Народното стопанство“, къ-

дето се прокламират идеите за 
благото на колектива, а индивида 
се приема само като средство за 
постигане на общите цели.

Ролята на народните танци 
тогава вероятно е използвана 
именно да обедини и да консули-
дира колективите пренасяйки 
вековните традиции в изграж-
дащият се тогава „нов строй“ 
на обществото. Политика на 
държавата по това време е да 
създава както професионални та-
цови ансамбли, така също и да 
пооощрява самодейните съста-
ви към „Народните читалища“. 
През 50-те години на миналия 
век са сформирани едни от най-
популярните фолклорни ансам-
бли в България, които в годините 
се превръщат в запазена марка и 
визитна картичка на страната 
ни по света. Ансабъл за народни 
песни и танци „Филип Кутев“ 
създаден през 1951 г. гр.София, 
Ансамбъл „Пирин“ създаден през 
1954 г. гр.Благоевград, Ансам-
бъл „Добруджа“ създаден 1954г. 
гр.Добрич тоговашен Толбухин, 
Ансамбъл „Тракия“ създаден 1974 
г. гр.Пловдив. Основна роля и цел 
на създаването на тези ансам-
бли е било да съхрани и обогати 
вековната духовна и кутурна 
традиция на населенито от раз-
личните краища на България и на 
шестте фолклорни области.

Това неминуемо дава отраже-
ние и в организацията на начал-
ното и училищното образование, 
където в часовете по физическо 
възпитание се изучават народни 
хора и танци.
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След 1989 г. с падането на социа-
листическите режими в източна 
Европа в това число и България  
масово навлиза културното вли-
яние от Западна Европа и САЩ. 
Началните години на прехода и 
културното влияние на запада да-
ват негативно отражение върху 
народното творчество, българ-
ския фолклор и традиции.

В свое изследване С. Базелков 
посочва, че „в периода на разграж-
дането на тоталитарното обще-
ство в България и ориентиране 
на страната ни към пазарна ико-
номика образованието претърпя 
сериозни сътресения, реформи и 
преобразования. До 2000 година 
задължителния учебен материал 
по ритмика и танци се отнасяше 
само за началния етап на основна 
образователна степен. Народни-
те хора и танци през този етап 
са застъпени в програмата за І–ІV 
клас с няколко български народни 
хора – най-леките и с най-прости 
движения от правите и бавните 
хора и ръченицата“.

Масовото емигриране от стра-
ната е допълнителен фактор за 
известно отслабване и дори риск 
да бъдат изгубени многовековни-
те традиции и народни танци 
от българския фолклор, особено за 
поколенията българи родени из-
вън пределите на България.

Глобализацията на съвремен-
ния свят и проблема с българ-
ската идентичност особено при 
хората живещи извън родината 
е ключов и дава отражение върху 
това в последните няколко го-
дини да говорим за „Възраждане“ 

на българския фолклор и народни 
танци. Това може да се наблюда-
ва в множеството създадени бъл-
гарски училища в чужбина.

Всички тези процеси в години-
те са свързани с развитието на 
обществото ни като цяло и това 
дава отражение с промяна в зако-
нодателството и нормативна-
та уредба.

Тези промени са отразени дори 
и по отношение на образование-
то и образователния процес свър-
зан с дисциплината „Физическо 
възпитание и спорт“ застъпени 
в учебните програми в България.

От 2000 година влизат в сила 
новите държавни образователни 
стандарти за културно-образова-
телната област „Физическа кул-
тура“ и дисциплината „Физиче-
ско възпитание и спорт“.  Теодо-
ра Ж. Игнатова и др.определят 
главните цели на предмета като 
специфичен учебно-възпитате-
лен процес. В различните образо-
вателни степени и етапи тези 
цели са съобразени с възрастови-
те особености, психическото и 
физическото развитие на учени-
ците. Стандартът за учебно съ-
държание не регламентира само 
какво трябва да се учи, а посочва 
какво трябва да може да прави 
ученикът в края на всеки етап по 
отделните ядра. Дисциплината 
„Танци“ е обособена като допъл-
нително ядро в началния и про-
гимназиалния етап на основна об-
разователна степен. Изучавайки 
български народни танци в учи-
лище, ще се развият у учениците 
музикално-двигателни умения, 
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ритмичност, координация, пра-
вилна телесна стойка и естети-
чески вкус.

Целта на въвеждането на нор-
мативна уредба свързана с народ-
ните танци в училищното обра-
зование е не само да съхрани бога-
тото ни културно наследство, но 
и да представи всички ползи от 
физическата активност и специ-
фичните движения характерни 
за българския народен танц, раз-
вивайки палитра от умения и 
личностни качества в индивида 
(подрастващия).

Нови тенденции при народни-
те танци в днешни дни е прак-
тикуването им от по-широк кръг 
хора с различни професии и зани-
мания. Като оснавна цел на прак-
тикуването им е реализиране на 
физическата активност, психи-
ческо разтоварване при професии 
подложени на стрес, и разтовар-
ващ режим при спортисти.

В зависимост от интензив-
ността и системността при 
практикуване на народни хора и 
танци се наблюдават изменения 
в по-малка или по-голяма степен 
във всички органи и системи.

Заниманията с танци водят 
до подобряване дейността на 
централната нервна система 
като по този начин по-ефектив-
но изпълняваме предварително 
поставените си тренировъчни 
цели. Укрепва и здравето, което 
е изключително важно за всички 
нас. Танцовите движения съчета-
ни с музиката са силно въздейст-
ващи и предизвикват положител-
ни емоции, които помагат разре-

шаването на много емоционални 
проблеми и въздействат върху 
психическото състояние. Те ус-
покояват и се използват като 
форма на забавление, развлечение 
и като фактор срещу умората и 
стреса. Ето защо танците мо-
гат да се практикуват и след на-
товареното градско ежедневие 
за повишаване на работоспособ-
ността.

„Тренировката“ по български 
народни танци започва с раз-
гряване, което спомага добре да 
разгреят ставите, да се повиши 
температурата на тялото и 
подготви за предстоящото на-
товарване, което е интензивно. 
Това е нещо средно между лека 
стречинг гимнастика и балетен 
екзерсис.

Бързите разнообразни и често 
сменящи се танцови движения с 
различна метро-ритмика съче-
тани с високи подскоци и прес-
коци спомагат за подобряване на 
двигателната култура, силата, 
еластичността и подвижноста 
на опорно-ставния апарат. Сти-
мулира растежа и здравината 
на костите и сухожилията. Уве-
личава се масата на скелетната 
мускулатура.

При физическо натоварване 
работата на мускулите водят 
до активиране на дихателната и 
сърдечно-съдовата система, чрез 
което се доставят кислород и 
хранителни вещества. Сърдечна-
та и дихателната дейност ста-
ват по-икономични и ефективни 
при честото физическо натовар-
ване с народни хора. При практи-
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куването на народни танци се 
увеличава енергоразхода, проме-
ня се метаболизма и се поддържа 
телесното тегло. Физически ак-
тивните хора рядко страдат от 
депресивни състояния. Те са по-
бодри и жизнени. Ритмичните 
танцови движения допринасят 
още  за подобряване кръвоорося-
ването на сърцето, което про-
меня своя темп на работа, увели-
чаваики капилярната си мрежа, и 
ударния обем.

Различните танцови движе-
ния, които предлага българския 
фолклор могат да подобрят ко-
ординациооните способности и 
двигателна култура на хората,  
практикуващи народни хора и 
танци. При разучаването на дви-
женията се включва дейността 
на анализаторите – зрителния 
и слуховия, чрез които се следи 
изпълнението на движенията 
съпроводени с музика и/или вока-
лен съпровод. С. Базелков отбе-
лязва, че „необходимостта от 
бърза пространствена ориен-
тация подобрява централното 
и периферното зрение. Усъвър-
шенстването на дейността на 
основните анализатори спомага 
за подобряването на ритмич-
ното чувсттво, което е от съ-
ществено значение при различни-
те спортни дисциплини, а също 
така и в ежедневната трудова 
дейност“.

Капралов, С. разработва раз-
лични видове комбинации от уп-
ражнения с опростена хореогра-
фия, но с повече повторения за 
по-добро натоварване и за макси-

мален аеробен ефект. Също така 
извършва много тестове, които 
дават възможност за работа и 
целенасочена спортна подготов-
ка за достигане спортното май-
сторство.

Движенията на хората са бър-
зи, умерени, въртеливи придру-
жени с подскоци и прескоци. При 
изпълнението им се изисква син-
хронизация с тези на останалите 
изпълнители, което оказва влия-
ние върху вестибуларния апарат.

Заключение: 

На база проведеното проучва-
не можем да обобщим следните 
изводи:

1. Наблюдава се повишен инте-
рес към заниманията с народни 
танци в последните години.

2. Народните танци влиаят 
положително върху здравния 
статус на занимаващите се.

3. Народните танци спомагат 
за подобряването на координа-
ционните способности и двига-
телната култура.
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Технико-тактическо майсторство
при състезателки по свободна борба

Каролина Грозданова

Резюме. Цялостна подготовка на състезателките по свободна бор-
ба е свързана със стратегически цели, задачи и планове. Техническата 
подготовка в борбата заема основно място в изграждането на модела 
на борците и боркините. Приложението на техническия репертоар е 
свързан с определена стратегия, която се изразява в сложна и динамич-
на система на управление и регулиране на развитието на спорта, на 
подготовката на бореца и воденето на състезателна борба. Тези стра-
ни на подготовката по борба – техника и тактика определят технико-
тактическото майсторство на състезателките по борба.

Техниката и тактиката на 
борбата са многомерни сфери с 
безкраен порядък от елементи, 
свързани в сложна диалектическа 
зависимост. Приложението на 
технико-тактическите дейст-
вия е винаги интегрален процес, 
тъй като е резултат на сложни 
процеси и координационни от-
ношения между системите на 
човешкия организъм. Външното 
проявление на технико-такти-
ческите действия се оценява от 
съдиите според резултата и ес-
тетическата оценка според екс-
пресията и съвършенството на 
изпълнението. Формата на тех-

нико-тактическите действия в 
борбата изразява вътрешната 
връзка на взаимодействието на 
елементите образуващо нейното 
съдържание. Технико-тактиче-
ското майсторство във времето 
на модерния олимпизъм се харак-
теризира с интензивна интегра-
ция: техниката се свързва с по-го-
лям елемент технически подгот-
вителни движения (хватките, 
защитите и контрахватките 
се обединяват в комбинации и 
технико-тактически комплекси, 
тактическите средства се асо-
циират в алгоритмични схеми, 
изпълнението на схватките ко-
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релира по-тясно с нивото на дви-
гателните възможности и т.н.) 
Петров, Р., 1978.

В условията на съвременната 
конкуренция в женската борба 
се налага все по-голямо многоо-
бразие от технико-тактическо 
майсторство. Физическите и 
функционални възможности на 
състезателките са почти из-
равнени, което прави унифици-
рането на технико-тактически 
възможности най-важната част 
от подготовката на боркините. 
Всяка състезателка по борба има 
индивидуален стил на водене на 
схватка, което прави технико-
тактическата подготовка слож-
на и многомерна система. 

Хипотезата, която разглеж-
даме в това проучване на техни-
ко-тактическото майсторство 
при състезателките по борба се 
изразява, че във състезателната 
възраст – девойки най-голямо раз-
нообразие на приложени технико-
тактически действия в състе-
зателни условия се проявява при 
най-малките категории /50  кг и 
53  кг./, отколкото при състеза-
телки в категориите /72  кг. и 
76 кг./.

Целта на нашето проучване 
беше да установим разнообрази-
ето и приложимостта на хват-
ките в условията на състезания /
Европейско първенство за девой-
ки през 2019 г./ от различни кате-
гории.

Основна задача е изучаването 
на видео материали от проведе-
ното първенство, като от тях 

са направени подробни алгори-
тмични записки на приложените 
технически действия /хватки/ и 
тяхната успеваемост /спечелени 
технически точки/.

Методиката на изследване-
то се изразява във видео анализ 
и математически методи за су-
миране на техническите точки 
и използването им за съпоставка 
между отделните категории. Об-
работени са анализите от видео 
материали на 149 състезателни 
схватки от Европейското пър-
венство по борба за девойки в 
Понтеведра, Испания. В първен-
ството участват 25 държави, с 
общ бой състезателки – 126 в 10 
състезателни категории.

Анализ на получените резулта-
ти:

От направеното видео проуч-
ване на схватките от Европей-
ското първенство за девойки през 
2019г. в Понтеведра, Испания  се 
вижда, че най – често използвана-
та техника е минаване зад про-
тивника /21/ съответно и спе-
челените точки са най - моного 
/42т.т./, на второ място е хват-
ката „пакет“, която се изпълня-
ва в партер /15/, а спечелените 
точки са 35. В стойка най-често 
изпълняваната хватка е поясно 
хвърляне – 6 от нея са спечелени 
18 т.т.Влизане в двата крака е 
типична хватка от свободната 
борба. Тя е второто най-често 
изпълзвано техническо средство 
в категорията. Общият брой на 
спечелените точки в категория-
та е 198 т.т.
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Графика 1. Технико-тактическо майсторство на състезателките
в категория до 50 кг.

На граф. 2 са показани използва-
ните технически средства в ка-
тегория до 53 кг. от ЕП за девой-
ки. В стойка най-често използва-
на хватка е влизане в десен крак 
– 7 изпълнения, а спечелените 
точки са 14 т.т. Влизане в двата 
крака е на второ място – 4 изпъл-
нения и 8 т.т. В партер най-из-

ползваното техническо средство 
е минаване зад противника – 18 
изпълнения и 37 т.т., както и но-
сене през „мост“ – 9 – изпълнения 
и 18т.т. Общият брой на спече-
лените точки в категорията е 
143т.т.

На граф. 3 се вижда, че най-из-
ползваното техническо средство 

Графика 2. Технико-тактическо майсторство на състезателките в 
категория до 53 кг.
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в кат до 72 кг. от стойка е влиза-
не в десен крак – 8бр. със 16 спече-
лени технически точки /т.т./. На 
второ място е влизане в двата 
крака – 7 бр. със 16 спечелени т.т. 
Еднаквоста в спечелените точки 
от двете технически действия 

Графика 3. Технико-тактическо майсторство на състезателките в 
категория до 72 кг.

произлиза от факта, че при вли-
занията десния крака отсъдени-
те точки за изпълненията са по 
2 т.т., при влизанията в двата 
крака едно от тях е оценено с 
4 т.т., а останалите с по 2 т.т. 
В партер най-използваната тех-

Графика 4. Технико-тактическо майсторство на състезателките в 
категория до 76 кг.
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ника е носене през „мост“ – 6 бр. 
и 12 т.т. и „кръстачка“ /преобръ-
щане с кръстосване на двата кра-
ка/ - 3 бр. и 6 спечелени точки. Об-
щият брой на спечелените точки 
в категорията е 93т.т.

На граф. 4 са показани резулта-
тите в кат. до 76 кг. от, които 
личи, че състезателките са спе-
челили най-много точки в стойка 
са от избутване извън зоната за 
борба – 5 точки от 5 изпълнения. 
Еднакъв брой изпълнения /3 бр./ са 
влизане в десен крак, поясно хвър-
ляне и „мелница“ – хвърляне през 
гръб с обхващане на ръката и въ-
трешното бедро. В партер най-
често прилаганото техническо 
действия е минаване зад против-
ника – 11 бр. със 21 т.т. и „драги-
ева“ хватка /преобръщане през 
гръб с обхващане на двете ръце/ 
– 4 бр. и 8т.т. Общият брой на 
спечелените точки в категория-
та е 97т.т.

Изводи и препоръки:

1. Най- често използваните 
хватки в стойка по време на пър-
венството са основните видове 
влизания в краката – влизане в 
ляв крак, десен крак, двата крака. 
Като повече на брой изпълнения 
се забелязва в по-леките катего-
рии – 50 кг. и 53 кг. за сметка на 
категориите 72 кг. и 76 кг.

2. В партер независимо от ка-
тегорията най-често прилагано-
то техническо действие е мина-
ване зад противника. Причината 
за това е, че хватките в партер 
се изпълняват предимно след пре-

минаването зад гърба на против-
ника – носене през „мост“, „кръс-
тачка“, „пакет“ и т.н.

3. Най-много събрани техниче-
ски точки са спечелени в катего-
рия 50кг. – 198т.т., а най-малко в 
кат. 72кг. – 93т.т., следвана от 
кат. 76кг. – 97т.т.

Препоръки:
1. Високата конкурентост в 

женската борба изисква все по-го-
лямо многообразие от технико-
тактически комплекси и комби-
нации, което налага по-големият 
дял от работа в подготовката 
на боркините.

2. Да се търси индивидуален 
подход в изработването на тех-
нико-тактическия модел на със-
тезателна борба при боркините.
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Сравнителен анализ на физическото развитие
и физическата дееспособност при 7-11 годишни
момичета (София – Дескати)

Ивета Бонова, Ламброс Рукас

Ключови думи: физическо развитие, физическа дееспособност, деца, 
Алфа-фитнес тест

Въведение. Проблемите на физическото развитие и физическа дееспо-
собност в детска възраст са едни от най дискусионните и актуални в 
теорията на физическото възпитание и спорта. В тази връзка всяко 
целенасочено изследване и експериментална дейност в посочената об-
ласт е интересно и обогатява знанията и практиката (Антонов, А и 
кол., 2008).  Изследванията в детска възраст опимизират качеството 
на процеса на обучение по Физическо възпитание и спорт и служат за 
селекция на спортни таланти. Научните сведения разкриват, че ре-
довните тренировъчни занимания трябва да започнат преди пубери-
тетния растеж, за да се постигне максимално развитие на костната и 
мускулната маса (Starc, G. &Strel, J., 2012).
Целта на изследването е установяване нивото на физическото развитие 

и дееспособност при 7– 11 годишни деца.
Задачи на изследването. 
1. Изследване  на антропометричните характеристики;
2. Изследване силата  на горни и долни крайници; 
3. Изследване нивата на бързина и ловкост; 
Методика. Обект на изследването е нивото на физическото разви-

тие и дееспособност при  момичета във възрастта 7-11 години;
Субект на изследването са 130 изследвани лица всички във възрас-

тта 7-11 години;
Тестова програма. Използвана е батерия от тестове известна с 

името ALPHA – Fitness test (Assessing Levels of Physical Activity (Ruiz R., 
2011). През последното десетилетие ALFA test e най- използваната в те-
стова батерия в Европа при деца във възрастов диапазон 7-11 години.
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Въведение

Проблемите на физическото 
развитие и физическа дееспособ-
ност в детска възраст са едни от 
най дискусионните и актуални в 
теорията на физическото възпи-
тание и спорта. В тази връзка вся-
ко целенасочено изследване и експе-
риментална дейност в посочената 
област е интересно и обогатява 
знанията и практиката (Анто-
нов, А., и кол. 2008). Изследвания-
та в детска възраст опимизират 
качеството на процеса на обучение 
по Физическо възпитание и спорт 
и служат за селекция на спортни 
таланти (Джошан & Къзалет, 
2014). Научните сведения разкри-
ват, че редовните тренировъчни 
занимания трябва да започнат 
преди пуберитетния растеж, за да 
се постигне максимално развитие 
на костната и мускулната маса 
(Starc,G. &Strel, J., 2012).

Oценката на физическото раз-
витие и дееспособност на уче-
ниците от посочената възраст 
включва, както соматометрични 
показатели, така и показатели 
оценяващи физическата дееспособ-
ност на учениците. Физическото 
развитие е съвкупност от морфо-
логични и произтичащи от тях 
функционални белези на организма, 
характеризиращи онези страни 
от формата и строежа на човеш-
кото тяло, които обуславят оп-
ределени физически, двигателни и 
функционални качества на органи-
зма – физическата дееспособност, 
и дават представа за здравето и 
работоспособността на човека 

(П. Слънчев, 1992).  Физическата 
дееспособност представлява ком-
плексно състояние от способно-
сти на централната нервна сис-
тема да организира дейността  на 
мускулите, ставите, крайниците 
за развитие на двигателните ка-
чества – сила, бързина, издръжли-
вост при изпълнението на двида-
телни задачи (Santos A. M., et all, 
2014). Всяко двигателно действие 
включва следните компоненти на 
физиологичния фитнес (кардио- 
респираторен фитнес, мускулна 
сила, мускулна издръжливост, те-
лесен състав, ловкост, гъвкавост и 
двигателна координация). Измер-
ването на физическата дееспособ-
ност се осъществява чрез метода 
на тестирането като ще бъдат 
регистрирани количествени стой-
ности на показатели и тестове, 
които обуславят работоспособ-
ността на човека. Хипотетично 
ние очакваме получените резулта-
ти да дадат обективна информа-
ция за актуалното физическо раз-
витие и дееспособност на децата 
и подрастващите. Резултатите 
следва да бъдат разгледани като 
константни  отнасящи се за дет-
ската популация в тази възраст, 
но могът да послужат и за сравне-
ние с утвърдени световни стан-
дарти за деца от същата възраст.

Целта на изследването се 
свежда до проследяване възрас-
товата динамиката  на физиче-
ското развитие и дееспособност 
при момичета във възрастта 7-11 
години. Реализацията на поста-
вената цел предполага решаване-
то на следните задачи:



Спорт и наука, извънреден брой /2019  181

Задачи на изследването 

Изследване на антропоме-
тричните характеристики;

Изследване силата на горни и 
долни крайници; 

Изследване нивата на бързина 
и ловкост; 

Изследване на функционите 
възможности.  

Методика. Обект на изслед-
ването е нивото на физическото 
развитие и дееспособност при  
деца във възрастовият период 
7-11 години;

Субект на изследването са 130 
изследвани момичета в посоче-
ния възрастов диапазон   (65 от 
София и 65 от гр. Дескати);

Тестова програма. Използвана 
е батерия от тестове извест-
на с името ALPHA – Fitness test 

(Assessing Levels of Physical Activity 
(Ruiz R., 2011). През последното 
десетилетие ALFA test e най- из-
ползваната в тестова батерия в 
Европа при деца ( 7-11 години).

Изследването бе проведено по 
време на втория срок от учебна-
та 2018/2019 година (за периода  
април - май, 2019 г.). Контин-
гента включва 65 деца от 42 ОУ 
„Хаджи Димитър“ и 53 ОУ „Ни-
кола Хрелков“ - София, както и 65 
момичета от град Дескати в съ-
щата възрастова група. Децата 
участват с подписано информи-
рано съгласие от родител.

Статистика 

Извършихме вариационен ана-
лиз на данните, от което видя-
хме, че двете изследвани групи са 
компактни, табл. 1.

Таблица 1. Дескриптивна статистика на 7-11 год момичета от 
гр. София- гр. Дескати

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Бълг.-ръст 65 118,50 165,00 136,5585 10,49555
Гърция-ръст 65 117,00 152,00 133,8308 9,54524
Гърция-тегло 65 20,00 74,00 33,4000 11,11840
Бълг.-тегло 65 21,00 67,00 32,5569 8,79790
Бълг.-об. талия 65 47,00 89,00 58,5769 7,30862
Гърция-об.
талия 65 23,00 104,00 62,5077 11,89423

Бълг.-сила на 
хвата, дясна ръка 65 7,90 22,50 13,1369 3,51997

Гърция - сила на 
хвата, лява ръка 65 7,30 25,20 13,1138 4,13880

Бълг.- ловкост 65 11,05 17,00 14,2232 1,16754
Гърция- ловкост 65 13,00 18,20 15,0923 1,47620
Бълг.- скок 
дължина 65 90,00 185,00 126,6462 20,27347

Гърция- скок 
дължина 65 ,70 150,00 111,4585 37,80287

Бълг.- VO2 max 65 42,00 55,50 47,0969 2,66036
Гърция- VO2 max 65 39,40 48,20 44,2631 1,83206
Valid N (listwise) 65
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GRръст 
- 

BGръст

GRтегло 
- BG 

тегло

GRталия 
- BG

талия

GRHGR 
- 

BGHGR

GRловкост - 
BGловкост

GRскок 
на дълж. – 
BGскок на 

дълж.

GRVO2max - 
BGVO2max

Z -2,128a -,014a -2,189b -1,124a -4,278b -2,979a -6,080a

Asymp. 
Sig. 
(2-tailed)

,033 ,989 ,029 ,261 ,000 ,003 ,000

Тест на Wilcoxon за установява не на статистическа взаимовръзка
между двете изследвани групи деца

a. Based on positive ranks.
b. Based on negative ranks.
c. Wilcoxon Signed Ranks Test

За определяне нормалността 
на разпределението на извадки-
те използвахме тест на Shapiro-
Wilk. Установихме анормално 
разпределение, по тази причина 
при сравнението на двете групи 
момичета (от гр. София и гр. Де-
скати) сме използвали непараме-
тричен тест на Wilcoxon, табл.2. 
Статистическа достоверност 
на резултатите е налице при 
следните измервания: ръст, оби-
колка на талия, ловкост, скок на 
дължина и аеробен капацитет 
(VO2 max), при останалите телес-
на маса и сила на горни крайници 
не се наблюдава статистическа 
достоверност на данните.

Резултати и анализ

Резултатите от физическо-
то развитие на двете изследва-
ни групи. 

Вижда се, че от 9 год. възраст 
българските момичета превъз-
хождат  статистически досто-
верно своите връстнички от град 
Дескати по антропометричния 

показател ръст. Процентното 
увеличение на ръста за български-
те момичета е както следва: 1,2% 
от 7ма до 8ма година; 3,7% от 8 
до 9 годиини; 5,5% от 9 до 10 год. 
възраст; 6,5% от 10 до 11 годишна 
възраст. Най-ускорен е темпа на 
скоростта на израстването при 
навлизане в предпуберитетната 
възраст 11 години, (Фиг. 1). Дина-
миката на промените в ръста 
при момичетата, съответства 
напълно с лонгитюдиналното 
изследване на Baxter-Jones et all, 
2003. Телесната маса на 7-11 г. мо-
мичетата от двете национално-
сти нараства почти равномерно 
при двете групи (Фиг. 2), но не е 
налице статистическа достовер-
ност на взаимовръзката между 
двете групи. Пиковата скорост 
на прираст на телесна маса при 
момичетата се регистрира 0,3- 
0,9 години по късно от пиковата 
скорост на ръста (Аrmstrong, N., 
2019). Пиковото израстване на 
височина е съпътствано от пос-
ледващо пиково увеличение на те-
лесното тегло.
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Фиг. 1. Динамика на ръста на момичетата от двата града – София и 
Дескати

Фиг. 2. Изменение прираста на телесната маса при момичета от Со-
фия и Дескати

Измерване на силата на долни и 
горни крайници 

При сравнителния анализ на 
данните в скока на дължина от 
място при момичета 7-11 г. от 
двете групи се забелязва посте-

пенно и плавно увеличение при 
преминаване в по-горна възраст. 
Като от началото на 9 та годи-
на българските момичета пре-
възхождат гръцките, Фиг.  3. 
Процентното увеличение на ре-
зултата в скока на дължина за 
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посочената възраст 7-11 годиш-
ни момичета се определя на 22%. 
Авторите изследвали скока на 
дължина при момичета във въз-
растта 7-12 г.Jones &Round 2008, 
съобщават за 30% увеличение в 
резултатите, но те включват и 
12 годищната възраст, в нашето 
изследване тя не е включена. Във 

възрастов аспект кривата на по-
стиженията на скока на дължина 
от място при момичетата се 
характеризира с възходяща тен-
денция до 14 годишна възраст, 
след което кривата постепенно 
придобива формата на „плато”. 
Изследвания на Tomkinson et all, 
2018 съобщават за само 4% увели-

Фиг. 3. Сравнителен анализ на фактическите стойности на резул-
татите при теста скок на дължина от място за момичета 7-11 г. 
(София-Дескати).

Фиг. 4. Сравнителен анализ на силата на хвата на дясна ръка при 
момичета 7-11 г., София-Дескати
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чение в скока на дължина за мо-
мичетата във възрастта 13-17го-
дини, докато за момчетата про-
дължава възходящата тенденция 
в развитието на резултата - 22% 
прираст, за същата възраст. Вза-
имовръзката  между степента на 
биологичното съзряване и разви-
тието на взривната сила на до-
лните крайници при ученици на 
11-14 годишна възраст, разкрива 
факта, че най-сензитивни са про-
мените по време на половото 
съзряване (Маврудиева, Н., 2005).

Тестът за Сила на хвата (ръч-
на динамометрия) присъства в 
повечето тестови батерии за оп-
ределяне физическата дееспособ-
ност. Американската педиатрич-
на асоциация препоръчва теста 
поради високата му надеждност 
при оценка здравината на кост-
ната система и като превнция 
на риска от костни фрактури 

(Maurice, P. et all, 2018). В наше-
то изследване ние установихме 
и висока корелация (0,6) с теста 
скок дължина от място Фиг. 5.  
На фиг. 4  наблюдаваме еднотип-
на тенденция в развитието на 
силата на горните крайници при 
момичета във възрастта 7-11г. 
от Дескати – София.

Ловкостта се описва като 
атрибут на физическата дееспо-
собност. Тя е на първо място в 
програмата за идентифициране 
на спортни таланти. Определя 
се като способност да се реаги-
ра бързо на външни стимули при 
многократна промяна в посока-
та на движение. Динамиката 
на фактическите стойности е 
представена на фиг. 6. На нея се 
илюстрира, че българските мо-
мичета преминават теста за 
ловкост за по- кратко време, в 
сравнение с гръцките момичета 

Фиг. 5. Kорелационен ана-
лиз на зависимостта между 
скок на дължина от място 
при момичета от България 
във възрастта 7-11години
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Фиг. 6. Динамика на промрните на двигателното качество ловкост 
измерено чрез теста 4x10м.( с пренасяне на предмет) при момичета 
7-11 г. от София- Дескати.

Фиг. 7. Корелационна структура на зависимостта между Ловкостта 
и останалите измервания от тестовата батерия при момичета от 
България 7-11 г.
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на същата възраст. Развитието 
на ловкостта при момичетата 
се характеризира и интензивни 
темпове във възрастта 7-12 го-
дини, след което литературни-
те източници съобщават, че на-
стъпва затишие в развитието 
на тези способности. 

Анализа показва, че най- виска 
статистически достоверна ко-
релационна взаимовръзка  се на-
блюдава при тестовете: скок на 
дължина от място, сила на хвата 
на дясна ръка и ръст. Високата 
взаимовръзка на ловкостта със 
скока на дължина от място, ръ-
ста и силата на хвата се обусла-
вя от факта,че  постиженията в 
посочените тестове се изискват  
специфични антропометрични, 
морфологични и физиологични 
характеристики, които изслед-
ваното лице трябва да прите-
жава.  Тестът за Ловкост и ско-
рост (Agility) корелира високо със 
скока на дължина от място (0,75; 
p-0,00), според нас това се дължи 
на факта, че резултататите в 

горепосочените два теста из-
искват, взривна сила на долни-
те крайници и добри спринтови 
възможности, както при бягане 
по права линия, така и при бърза 
смяна посоката на бягане и обръ-
щана на 360 градуса.

Тестът за Ловкост и скорост, 
корелира умерено със силата на 
хвата, ръста и възрастта на из-
следваните лица. Корелацията 
с ръста се определя от факта, 
че увеличението дължината на 
крайниците подобрява спринти-
рането по права линия и способ-
ността за бърза смяна на посока-
та на бягане.

Измерване на Максималната 
Кислородна Консумация (VO2max)

VO2 max беше измерен с Мultistage 
shuttle run test, посредством спе-
циалена софтуеърна програма. 
Тестът започва с начална ско-
рост от 8 км/ч. като скоростта 
на бягане се увеличава за всяка ми-
нута с 0,5 км/ч. Приложена е ори-
гиналната методика на (Leger, L. 
et al., 1988). Фиг. 8 онагледява фак-

Фиг. 8. 
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тическите резултати на VO2 max 
при сравнителния анализ между 
български и гръцки момичета от 
една и съща възрастова група.

На графиката наблюдаваме 
по-високи стойности VO2 max при 
българските момичета. Така на-
пример на 9 годишна възраст 
средната стойност на VO2 max 
при момичетата от София е 
47,5 мл/кг/мин, тази стойност 
според международната скала за 
оценка на VO2max  получава оценка 
60 перцентил (Tomkinson, 2018). 
Момичетата от град Дескати в 
същата възраст (9години) регис-
трират VO2max, 44,9 мл/кг/мин, с 
което се оценяват на 30 перцен-
тил.

Заключение

Анализът на получените ре-
зултати  установи следните 
две приложни характеристки  в 
динамиката на физическата де-
еспособност и развитие във въз-
растовият диапазон 7-11 години 
при изследваните деца от двете 
популации:

1) Възрастово ниво и динами-
ката в развитието  на физиче-
ската дееспособност при българ-
ските момичета са по високи от 
тези при гръцките им връстнич-
ки. Според нас това се дължи на 
факта, че част от българските 
момичетата са включени в прак-
тически занимания в конкретен 
спорт и дисциплина, за гръцките 
няма такива сведения.

2) Приложената тестова про-
грама, разкрива възможност за 

спортен подбор на деца, който 
проявяват високо ниво на специ-
фични двигателни качеста, необ-
ходими за реализация в конкрет-
на спортна дисциплина.
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Физическо състояние и развитие на студенти,
практикуващи тенис във висше транспортно
училище „Тодор Каблешков“.

Марина Недкова, Диана Пеева

Physical conditions and development of students practicing 
tennis at University of Transport “Todor Kableshkov”

Marina Nedkova, Diana Peeva

Abstract. The following article presents information about the actual 
condition of physical development and capabilities of students practicing tennis 
during regular classes of Phisical Education and Sport. The research was held 
at University of transport “Todor Kableshkov” at the beginning and the end of 
the educational year.

Key words: physical development, students, condition, tennis.

В разработката са предста-
вени данни на актуалното ниво 
на физическото състояние, раз-
витие и дееспособността на 
студентите, практикуващи 
спорта тенис в часовете по 
Физическо възпитание и спорт. 
Изследването е проведено във 
ВТУ „ Тодор Каблешков“ в начало-
то и края на една учебна година.

Тенисът е един от най-популяр-
ните спортове между студенти-
те. Той е част от учебната про-
грама и заниманията по предмета 
„Физическо възпитание и спорт“.

Пред българското физическо 
възпитание и спорт във висши-
те училища и в частност на 
Софийския университет стоят 
редица проблеми, който могат 
да бъдат решени единствено от 
позицията на системния анализ, 
на базата на проверка и оценка 
на резултатите от обучението. 
Контрола и оценяването са ва-
жна съставна част  от цялост-
ния учебен процес. Оценяването 
на знанията и уменията по физи-
ческо възпитание и спорт дават 
конкретни данни за достигна-
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тото развитие на моториката, 
за състоянието на физическата 
годност, за здравната и физиче-
ска култура на  студентите  като  
важен компонент от общата им 
култура [5]. Различните форми 
на контрол създават възможнос-
ти за осъществяване на обратна 
връзка между студентите и пре-
подавателя. Установяването на 
моментното състояние на физи-
ческата подготвеност на студен-
тите улеснява преподавателите 
най-точно и правилно да опреде-
лят целите и задачите, да изберат 
средствата и методите, да се оп-
редели обемът и натоварването, 
за да се улесни учебно-трениро-
въчната работа. Информацията, 
която се получава е достатъчен 
мотив за промени с цел да се подо-
брят някой значими елементи от 
цялостния образователен процес. 
Те са насочени приоритетно към 
повишаване качеството на обуче-
нието [1, 4, 6]. 

Целта е да се получи инфор-
мация за физическо състояние, 
развитие и физическа дееспособ-
ност на студентите, практи-
куващи тенис във ВТУ „Тодор 
Каблешков“.

Задачите на изследването са:

1. Изследване и анализ на про-
мените в антропометричните 
данни на студентите участващи 
в часовете по тенис.

2. Изследване и оценка на про-
мените на физическа дееспособ-
ност на студентите участващи 
в часовете по тенис.

Обект на изследването са 16 
броя студенти мъже от различ-
ни специалности от ВТУ „ Тодор 
Каблешков“.

Предмет на изследване е ефек-
та от заниманията с тенис.

Изследваните студенти са от 
първи до четвърти курс с различ-
на възраст в интервала от 19 до 
23 години и са лица, които не тре-
нират активно и участват само 
в заниманията по „Физическо 
възпитание и спорт“.

Прилагани са стандартни ме-
тодики за тестуване [7,8,10], 
като изследванията са провеж-
дани по спортен екип в налични-
те спортна зала и корта, където 
се провежда и учебния процес по 
дисциплината „Физическо възпи-
тание и спорт“ във ВТУ „Тодор 
Каблешков“.

Заниманията се провеждат по 
уеднаквена методика, съобразе-
на с методическите изисквания, 
физическото ниво и развитие на 
студентите [2,3].

За изследване на физическото 
състояние, развитие и динамика 
на физическата дееспособност 
е приложена тестова батерия, 
която включва 13 теста – ан-
тропометричните показатели 
са 5 броя и 8 броя са за измерва-
не на физическата дееспособност 
(табл. 1).

Беше направено входно ниво 
на студентите, занимаващи се с 
тенис. В таблица 2 са представе-
ни средните стойности на всеки 
показател.
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Таблица 1. Тестова батерия

Показатели Мерна единица Точност на 
измерване

Посока на 
нарастване

І. АНТРОПОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1 Ръст в право положение sm 1 +

2 Тегло kg 1 +

3 Гръдна обиколка sm 1 +

4 Обиколка талия sm 1 -
5 Кожна гънка mm 1 -
ІІ. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ
1 Бягане – 36 m s 0.1 -
2 Бийп тест s 0.1 +
3 Хвърляне на топка – 3 кg sm 1 +
4 Станова сила kg 1 +
5 Клякания (бр. за 30 s) бр. 1 +
6 Скок на дължина sm 1 +

7 Отскок на височина sm 1 +

8 Дълбочина на наклона sm 1 +

Таблица 2. Данни на показателите от входното изследване

№ ПОКАЗАТЕЛИ ME X1 S1

1 Ръст sm 180,2 6,4

22 Тегло kg 73,5 9,2

3 Гръдна обиколко sm 94,3 4,6
4 Талия sm 81,1 8,1
5 BMI 23,3 2,2

6 Бягане - 36 м s 5,6 1

7 Бийп тест 5,8 1,4

8 Хвърляне на топка - 3 кг sm 778,9 124,5

9 Станова сила kg 130,6 18,5
10 Клякане (30 сек) бр. 27,6 5,1
11 Скок-дължина sm 207 23,6
12 Отскок на височина sm 40,2 11,1
13 Дълбочина на наклона sm 103,2 7,9

Легенда: - X1, S1 – средна стойност и дисперсия в началото на експери-
мента, N = 16 броя
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Таблица 3. Данни на показателите от изходното изследване

№ ПОКАЗАТЕЛИ ME X2 S2

1 Ръст sm 80,1 6,3
2 Тегло kg 74,5 9,9
3 Гръдна обиколко sm 94,2 4,8
4 Талия sm 80,3 7,6
5 BMI 23,2 2,4
6 Бягане - 36 м s 5,5 0,9
7 Бийп тест 5,4 1,3
8 Хвърляне на топка - 3 кг sm 791,7 139
9 Станова сила kg 137,2 15,6
10 Клякане (30 сек) бр, 28,1 4,8
11 Скок-дължина sm 208,6 24,3
12 Отскок на височина sm 43,9 9,3
13 Дълбочина на наклона sm 105,1 8,3

Легенда: - X2, S2 – средна стойност и дисперсия в края на експеримента, 
N = 16 броя

Таблица 4. Средни стойности в началото и в края на експеримента

№ ПОКАЗАТЕЛИ ME X1 S1 X2 S2 DIFF
1 Ръст sm 80,2 6,4 80,1 6,3 -0,1
2 Тегло kg 73,5 9,2 74,5 9,9 +1
3 Гръдна обиколка sm 94,3 4,6 94,2 4,8 -0,1
4 Талия sm 81,1 8,1 80,3 7,6 -0,8
5 BMI 23,3 2,2 23,2 2,4 -0,1
6 Бягане – 36 м s 5,6 1 5,5 0,9 +0,1
7 Бийп тест 5,8 1,4 6,2 1,3 +0,4
8 Хвърляне на топка – 3 кг sm 778,9 124,5 791,7 139 +12,8
9 Станова сила kg 130,6 18,5 137,2 15,6 +6,6
10 Клякане (30 сек) бр, 27,6 5,1 28,1 4,8 +0,5
11 Скок-дължина sm 207,4 23,7 208,6 24,3 +1,2
12 Отскок на височина sm 41,2 11,2 43,9 9,3 +2,7
13 Дълбочина на наклона sm 102,9 7,8 105,1 8,3 +2,2

Легенда: - Знаците в колона „DIFF“ за (Х2): „-„ по-слаб резултат; „+“ по-
добър резултат; - X1, S1 – средна стойност и дисперсия в началото на 
експеримента, N = 16 броя - X2, S2 – средна стойност и дисперсия в края 
на експеримента, N = 16 броя
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След редовни посещения на 
заниманията по „Физическо въз-
питание и спорт“ през първия и 
втория семестър, беше проведе-
но второ тестуване на студен-
тите, които участват в групи-
те по тенис. В таблица № 3 са 
представени средните стойно-
сти на всеки показател в края на 
учебната година.

В таблица № 4 са представе-
ни средните стойности на всеки 
показател от началото и края на 
учебната година, както и разли-
ката между тях.

На графика 1 са представени 
средните стойности в началото 

Графика 1. Средни стойности в началото и в края на експеримента на 
антропометричните показатели

Графика 2. Средни стойности в началото и в края на експеримента 
на показатели на физическата дееспособност

и в края на експеримента на ан-
тропометричните показатели. 
Както е известно [9], от показа-
телите на антропомоториката, 
тези за физическото развитие са 
твърде консервативни и в рамки-
те на измерването в нашия екс-
перимент от една учебна година 
повечето от тях не биха се про-
менили съществено и достоверно 
в диапазона на статистическата 
грешка на измерването.

На графика 2 са представени 
средните стойности в началото 
и в края на експеримента на по-
казатели на физическата дееспо-
собност.
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Наблюдава се прираст при 
всички показатели. „Бягане - 36 
м“ – резултатите са се подо-
брили с 0,1 s, при „Бийп тест“ 
нивото, което е постигнато 
средно от студентите в края 
на учебната година, е с 0,4 по-ви-
соко. „Хвърляне на топка – 3 кг“ 
– има пoвишение от 12,8 sm, а 
„Становата сила„ се е увеличила 
с 6,6. Средният брой клякания за 
30 сек са с 0,5 бр. повече. При тес-
товете „Скок-дължина“, „Отскок 
на височина“ и „Дълбочина на на-
клона“ се увеличават средно съ-
ответно с 1,2 sm, 2,7 sm и 2,2 sm.

От тези резултати могат да се 
направят следните изводи и за-
ключения:

1. При студентите занимава-
щи се с тенис се наблюдава поло-
жителен прираст на всички пока-
затели на физическата дееспособ-
ност.

2. Отчита се ефективност на 
тези занимания и участието в 
тях води до градивно физическо 
натоварване.
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Ефект от приложение на мануална терапия
при мускулно-скелетни дисфункции в областта
на гръбначния стълб 

Effect of the application of manual therapy in
musculoskeletal dysfunctions in the spinal column AREA 

Димитар Андреев, Стаменка Митова,
Мария Граматикова

Аbstract - The aim of this study was to explore the possibilities of manual 
therapy in musculoskeletal dysfunction in the spine. Contingent in this study 
were 24 people of an average age (Û ± SD) for women 48,18±5,06g., While in 
men 52,46±3,80g., Randomly selected, and according to the indications for 
the use of manual therapy. The method of testing comprises carrying out 
the functional studies and tests - history, somatoskopiya, palpable study on 
shortening and painful hypertonia, MMT of the back muscles, abdominal 
muscles, test Ott, VAC. Mean pain threshold measured before and a month 
after the manual therapy in patients with musculoskeletal dysfunction in the 
spine were 8.42±0.83mm. At the end of the pain threshold was reduced to 
1.83±0.76mm. The data presented demonstrate the effectiveness and positive 
impact of manual therapy in individuals with musculoskeletal dysfunction in 
the spine. The strong reduction in symptoms of pain and muscle spasm at the 
end of therapy improves quality of life. Manual therapy not only helps overcome 
the painful symptoms ty. The strong reduction in symptoms of pain and muscle 
spasm at the end of therapy improves quality of life. Manual therapy not only 
helps overcome the painful symptoms typical of musculoskeletal pathologies, 
but also a valuable tool for rehabilitation pical of musculoskeletal pathologies, 
but also a valuable tool for rehabilitation.

Ключови думи: мануална терапия, гръбначен стълб, дисфункции, 
болка.
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Изложение

Мускулно-скелетните заболя-
вания са най-честата причина за 
тежка и продължителна болка. В 
Европа 20-30% от населението 
е засегнато от този проблем [1, 
14], от 26% до 71 % могат да си 
припомнят преживян момент на 
болка във врата и скованост през 
живота си. При 5% от болните 
болката е била значителна. Раз-
пространението на проблема е 
по-чест при жените [2, 11]. Бол-
ката винаги е субективно изжи-
вяване и нейната крайна оценка 
се определя от мястото и харак-
тера на увреждането, от приро-
дата на увреждащите фактори, 
от психичния статус, от възпи-
танието и житейския опит на 
индивида. По литературни дан-
ни 20 % от всички хора и 50 % от 
възрастното население страдат 
от хронични болки. Заради хро-
нична болка 61 % от лицата са с 
намалена работоспособност, 19 
% са загубили работата си, 21% 
изпадат в депресия. Над 40 % от 
тях съобщават, че лечението им 
е било неадекватно [6]. Хронич-
ната болка може да предизвика 
сериозни соматични, поведенски 
и/или психологични нарушения, 
които се проявяват в разстрой-
ства на съня, намалена работос-
пособност, депресивни симпто-
ми, влошено качество на живот. 
Като хронична се определя болка, 
която продължава по-дълго от 
нормалното време за оздравява-
не на увредената тъкан, което 
се приема че е в границите на 3 

месеца [21]. Три от най-често 
срещаните причини за мускулно-
скелетни дисфункции свързани с 
гръбначния стълб (цервикален, 
торакален или лумбален дял) са: 
хронична цервикална болка, без 
допълнителни усложнения, болка 
в гърба и болка в лумбалната об-
ласт, със съответна честота от 
18%, 17,7% и 36% [10, 13, 15]. 

Тези три болкови синдрома по-
влияват изключително негатив-
но качеството на живот на па-
циентите, като от своя страна 
това се превръща в голяма иконо-
мическа и социална тежест [7, 8].  

Мануалната медицина се зани-
мава с диагностицирането, те-
рапията и превенцията на свър-
заните с болка функционални на-
рушения на опорно-двигателния 
апарат. Диагностиката се бази-
ра на общоприети лекарски ди-
агностични прийоми и техники 
на преглед, които се извършват 
мануално от лекаря и се основа-
ват на биомеханични и неврофи-
зиологични принципи. Терапията 
включва набор от мануални тех-
ники целящи нормализиране на 
функцията и максимално бърза 
редукция на болката. Приложена 
от добре обучен мануален тера-
певт тя дава възможност значи-
телно, а понякога дори напълно 
да се елиминира съпътстващата 
медикаментозна терапия. Ос-
новна цел на съвременната ману-
ална медицина е откриването на 
т.нар. блокажи на стави от опор-
но-двигателния апарат, които са 
причина както за мускулен дисба-
ланс, така и за редица рефлектор-
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ни феномени. Отстраняването 
им обикновено води до момен-
тално нормализиране на функци-
ята и краткосрочна елиминация 
на болката [3]. 

В исторически аспект същест-
вуват множество теории за 
това какво представлява и от 
какво се предизвиква блокажът. 
Хроничната болка в човешката 
патология в по-голямата си част 
възниква в следствие на функцио-
нални нарушения породени от 
патологични морфологични про-
мени [4].

Често болковата проява не е 
породена от мястото в което 
е локализирана, а от съседни или 
отдалечени, свързани области. 
Това е причината в повечето слу-
чаи физиотерапевтичните про-
цедури да бъдат насочвани пре-
димно към лечение на хронични-
те морфологични изменения, без 
да се третират функционалните 
нарушения, което е предпоставка 
за нетрайни резултати и задъл-
бочаване на състоянието. Блока-
жът се дефинира като състояние 
на обратимо нарушена ставна 
функция в смисъла на ограниче-
ние на движенията. Той може да 
настъпи при всяко структурно 
ставно или гръбначно заболява-
не в засегнатата или съседни-
те двигателни единици. Блокаж 
може да настъпи и при морфоло-
гично интактни стави, когато 
те на са натоварени остро или 
хронично в нефизиологично по-
ложение. С напредване на възрас-
тта спадат и компенсаторните 
възможности за нефизиологични 

натоварвания поради напредва-
щите дегенеративни процеси [5].

Структурите, отговорни за 
поява на болка, която започва от 
гръбначния стълб и ирадиира към 
кръста и долните крайници са: 
междупрешленните дискове, са-
кроилиачните стави, фасетните 
стави, нервните коренчета, ли-
гаментите на гръбнака, прешле-
ните и мускулите [11, 12, 19]. Няма 
достатъчно доказателства, кои-
то да потвърждават, че прешле-
ните, лигаментите и мускулите 
са най-чести причинители на бол-
ка в гръбнака. Противно на това, 
има достатъчно доказателства, 
които потвърждават (с доказани 
диагностични техники), че сакро-
илиачната, дискогената и фасет-
ната болка са най - честите при-
чини за поява на болка в гърба [9, 
19, 20]. 

Болката е основният пато-
генетичен фактор ограничаващ 
ставната функция при остри 
състояния и води до поява на мус-
кулен гард (защитна мускулна реак-
ция). Въпреки че много проучва-
ния са установили фактори, свър-
зани с подобряване на болката в 
гърба [14, 16, 17], само няколко са 
разглеждали тези, които прогно-
зират подобрение от специфично 
лечение. 

Мекотъканните техники за 
мобилизация или т. нар. „моби-
лизиращ” масаж се характеризира 
с това, че мускулните техники 
не се изпълняват в едно опреде-
лено положение на ставата, а в 
комбинация с различни (активни 
или пасивни) движения. С моби-
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лизиращия масаж се въздейства 
на пациентите в три направле-
ния: намаляване на болката, въз-
действие върху мускулатурата 
(трофично и релаксиращо) и по-
добряване на ставната подвиж-
ност в различните равнини [18].

Целта на това проучване е да 
се изследват възможностите на 
мануалната терапия при мускул-
но-скелетни дисфункции в облас-
тта на гръбначният стълб.

Основните задачи са: 
– Намаляване на болката, спа-

зъма и исхемичните промени
– Възстановяване на нормална-

та еластичност на тъканите
– Увеличаване на обема на дви-

жение 
– Подобряване на проприоцеп-

цията и координацията.

Материали и методи

Контингент в настоящото 
изследване са 24 лица (11 жени и 
13 мъже) на средна възраст (Û±SD) 
за жените 48,18±5,06г., а при мъ-
жете 52,46±3,80 г., подбрани на 
случаен принцип и според показа-
нията за приложението на ману-
ална терапия. Функционалните 
тестове и кинезитерапевтични-
те процедури са проведени след 
информирано писмено съгласие на 
изследваните.

Методиката на изследване 
включва провеждане на функцио-
нални изследвания и тестове 
– анамнеза, соматоскопия, пал-
паторно изследване за скъсява-
не и болезнен хипертонус, ММТ 
на гръбните мускули (m. errector 

spinae, m. iliocostalis, m. longisimus 
dorsi, m. spinalis, m. quadratus 
lumborum), коремните мускули 
(m. rectus abdominis, m. obliquus 
externus et internus abdominis), 
тест на Отт, ВАС (Visual Analog 
Scale, VAS). Стойностите на бол-
ковите прагове са измерени преди 
провеждане на мануалната тера-
пия и един месец след това. Резул-
татите са обработени статис-
тически с вариационен анализ и 
тестове за сравняване на средни 
стойности (GraphPad Prism 3.0).

Методика на прилагане на ма-
нуална терапия - Процедурите се 
прилагат по график в рамките на 
1 (един) месец в съответствие с 
протокола.

Мекотъканните техники за 
мобилизация се изпълняват в 
комбинация с различни актив-
ни или пасивни движения и въз-
действа в три направления: на-
маляване на болката, трофично 
и релаксиращо въздействие върху 
мускулатурата и подобряване на 
ставната подвижност в различ-
ните равнини. Всяка техника се 
изпълнява в продължение на 1-2 
мин. Манипулативният масаж 
започва от патологичната гра-
ница на движението, повтаря 
се многократно, като при всяко 
повторение трябва да има спече-
лен обем, а патологичната грани-
ца на движението все повече да 
се доближава до физиологичната 
и анатомичната граница  на дви-
жение.

Мускулно-енергийните техни-
ки са изпълнявани активно от 
пациента – активно привежда в 
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напрежение и движение своите 
мускули, за да осъществи движе-
ние от точно определено поло-
жение в специфична посока срещу 
дозирано съпротивление [4].

Нервно-мускулни техники – 
приложена е Американската вер-
сия. Техника кожна гънка изпълня-
вана в напречна и надлъжна посо-
ка в съчетание с дъговидна извив-
ка. С похвата се постига бърза 
хиперемия и добра подвижност 
на кожата, въздейства се върху 
фасцията и мускулите. Техника 
плъзгащо разтриване – за загрява-
не на фасцията, увеличаване наси-
щането на тъканите с кислород 
и хранителни вещества, уско-
ряване обмяната на вещества-
та и отделянето на отпадните 
продукти. Техника на компресия 
– приложена е щипковидна ком-
пресия, статична компресия за 
деактивация на тригерни точки 
и компресия с манипулация [4].

Резултати

Всички лица отговаряха на 
критериите за включване в про-
грамата за прилагане на мануал-
на терапия. Представени са да-
нните за палпаторно изследване 
за скъсяване и болезнен хиперто-
нус, ММТ на гръбните мускули 
(m. errector spinae, m. iliocostalis, 
m. longisimus dorsi, m. spinalis, m. 
quadratus lumborum), коремни-
те мускули (m. rectus abdominis, 
m. obliquus externus et internus 
abdominis), тест на Отт, ВАС 
преди и след провеждане на ману-
ална терапия при мускулно-ске-

летни дисфункции в областта на 
гръбначния стълб.

Изследвани са 24 лица (11 жени 
и 13 мъже) на средна възраст 
(Û±SD) за жените 48,18±5,06 г., а 
при мъжете 52,46±3,80 г., подбра-
ни на случаен принцип и според 
показанията за приложението 
на мануална терапия. Средните 
стойности (Û±SD) от теста за 
палпаторно изследване за скъ-
сяване и болезнен хипертонус 
(m. erector spinae, m. iliopsoas, m. 
quadratus lumborum), изследван 
преди и след провеждане на ману-
ална терапия при мускулно-ске-
летни дисфункции в областта на 
гръбначния стълб са както след-
ва: 2.17±0.64 пункта и 4.46±0.59 
пункта за m. erector spinae, за 
m. iliopsoas 2.50±0.72 пункта и 
4.46±0.59 пункта, за m. quadratus 
lumborum 2.17±0.56 пункта и 
4.38±0.82 пункта (диаграма 1). Ре-
зултатите от второто измер-
ване показват изразено намаля-
ване на тонуса на изследваните 
мускули след приложената ману-
ална терапия при мускулно-ске-
летни дисфункции в областта на 
гръбначния стълб.

На таблица 1 са представени 
резултатите от мануалното 
мускулно тестуване на гръбни 
и коремни мускули. Данните от 
ММТ показват намалена сила на 
мускулите, формиращи поясния 
мускулен корсет преди започване 
на процедурите. 

Сравнявайки разликите на 
средните стойности от първо-
то и второто измерване за всич-
ки тестови движения забелязва-
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Диаграма 1. Сравнение на резултатите от изследване за мускулен 
хипертонус

ме различия в нивата на увеличе-
ние на мускулната сила. Резулта-
тите, представени на таблица 1, 
показват статистически значи-

Тест 

N=24 X St. 
Deviation

X
max.

X
min.

Std. 
Error

V%

ММТ на гръбни 
мускули - m.errector 
spinae - m.iliocostalis                              
- m.longisimus 
dorsi - m.spinalis 
- m.quadratus 
lumborum

Преди 
терапията 2.58 0.50 3.00 2.00 0.10 19.49%

След 
терапията 4.5 0.59 5.00 3.00 0.12 13.11%

ММТ на коремни 
мускули - m.rectus 
abdominis  - 
m.obliquus 
externus et internus 
abdominis

Преди 
терапията 2.75 0.53 4.00 2.00 0.11 19.33%

След 
терапията 4.54 0.59 5.00 3.00 0.12 12.95%

Таблица 1. Сравнение на резултатите от мануалното мускулно 
тестуване

мо увеличаване на силата на гръб-
ните и коремните мускули.

Средните стойности (Û±SD) 
от теста на Отт (табл. 2) из-
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следвани преди и след приложе-
ната мануална терапия са както 
следва: 2.33±0.43 см и 3.92±0.62 
см. Различията в стойностите 
на обема на движение в двата пе-
риода на измерване са статисти-
чески достоверни (p<0.05). 

Средните стойности (Û±SD) 
на болковият праг, измерени пре-
ди и 1 (един) месец след провеж-
дането на мануалната терапия 
при пациенти с мускулно-скелет-
ни дисфункции в областта на 
гръбначния стълб, бяха 8.42±0.83 
mm. В края болковият праг бе ре-
дуциран до 1.83±0.76 mm. Намаля-
ването на болката според нас се 
дължи на приложените масажни 
прийоми, които съчетават ма-
саж с активни и пасивни движе-
ния. Различията в стойностите 
на болковите прагове в двата пе-
риода на измерване бяха статис-
тически достоверни (p<0.05). 
Данните от Визуално-аналогова 
скала за болковият праг са пред-
ставени в Таблица 3.

Таблица 2. Резултати от теста на Отт

Теста на Отт
N=24

X St. 
Deviation

X
max.

X
min.

Std. 
Error

V%

Преди терапия 2.33 0.43 3.00 2.00 0.09 18.60%
След терапия 3.92 0.62 5.00 3.00 0.13 15.82%

Таблица 3. Резултати от ВАС (Visual Analog Scale, VAS)

Тест ВАС
N=24 X St. 

Deviation
X

max.
X

min.
Std. 

Error
V%

Преди терапия 8.42 0.83 9.00 6.00 0.17 9.86%
След терапия 1.83 0.76 4.00 1.00 0.16 41.53%

Целта на този преглед беше да 
се определи ефективността на 
мануалната терапия при мускул-
но-скелетни дисфункции в облас-
тта на гръбначния стълб. Резул-
татите показват положителен 
лечебен ефект на мануалните 
терапии за намаляване на интен-
зивността на болката. 

Заключение

Представените данни доказ-
ват ефективността и положи-
телното въздействие на мануал-
ната терапия при лица с мускул-
но-скелетни дисфункции в облас-
тта на гръбначния стълб. Сил-
ната редукция в болковата сим-
птоматика и мускулния спазъм в 
края на терапията подобрява ка-
чеството на живот. Мануалната 
терапия не само помага преодоля-
ването на болезнените симптоми 
типични за мускулно-скелетните 
патологии, но също така е ценно 
средство за рехабилитация. 
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Специализирана кинезитерапевтична програма
при хроничен болков синдром в лумбосакрална област 

Specialized kinesiterapeutical program in chronic
pain syndrome in lumbosacral area

Георги Стоянов, Стаменка Митова,
Мария Граматикова

Аbstract – The aim of this study was to trace capabilities kineiterapevtichna 
program in chronic pain syndrome in the low back area. Contingent in the 
study were 37 persons (11 women and 26 men) of mean age (Û± SD) for women 
44.82±1.64g., And for men 52.46±0.73g., Selected at random and according 
to the indications for use of the program in kinesitherapeutic chronic pain 
syndrome in the low back area. Kinesitherapeutic functional tests and procedures 
are performed after informed consent of research. Data on the study palpable 
and painful shortening hypertonia, mobility in the lumbar spine cm; VAS 
(Visual Analog Scale, VAS). Attached complex kinesitherapeutic program in 
chronic pain syndrome in the low back area helps relieve spontaneous pain and 
pain induced in the latch points of the lumbosacral muscles. Postizometrichnata 
relaxation in combination with relaxation techniques of manipulative massage 
and subsequent loading of the weak muscles is effective combination to overcome 
the dysfunction of the muscles with an increased tone.

Ключови думи: кинезитерапия, гръбначен стълб, лумбален дял, дис-
функции, хронична болка, болка.

Изложение

Съгласно дефиницията на 
Международната Асоциация за 
Изследване на Болката (IASP) 
„Болката е неприятно сензорно и 
емоционално преживяване свърза-

но с реално или потенциално ув-
реждане на тъкани“ [6]. Болката е 
динамичен комплекс от сензорни, 
когнитивни и емоционални въз-
приятия и представлява сигнал 
за реално или потенциално увреж-
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дане на организма. В еволюционен 
аспект болката е неизбежна по-
следица на живота [5].

Хроничната болка може да 
предизвика сериозни соматични, 
поведенчески и/или психологични 
нарушения, които се проявяват 
в разстройства на съня, депре-
сивни симптоми, намалена рабо-
тоспособност, влошено качество 
на живот. Като хронична се опре-
деля болка, която продължава по-
дълго от нормалното време за оз-
дравяване на увредената тъкан, 
което се приема че е в границите 
на 3 месеца [6].

Съобразно локализацията бол-
ката може да бъде проприоцеп-
тивна (мускули, кости, стави), 
висцерална (дисменорея, язвена 
болест, колики, миокарден ин-
фаркт), орофациална (невралгии, 
зъбобол), цефалгична (радикулит, 
главоболие, мигрена), които имат 
специфични особености и подхо-
ди за фармакологично третира-
не. Редица проучвания показват, 
че 10 – 13 % от хората на възраст 
между 18 и 75 години страдат от 
различни болкови синдроми. При 
младите индивиди по-честа е аб-
доминалната болка, при хората 
на средна възраст по-честа е оро-
фациалната болка и при възраст-
ните индивиди по-честа е мус-
кулно-скелетната и ревматоидна 
болка [5]. 

Болките в гърба не предста-
вляват обособено заболяване, а 
симптом на множество различ-
ни заболявания, като в много от 
случаите етиологията остава 
неизвестна. Могат да се появят 

във всяка част на гърба (шийна-
та, гръдната или лумбосакрал-
ната), но най-често – в кръста. 
Болковият синдром може да се 
дължи на заболяване на костните 
структури, апофизеалните ста-
ви, лигаментите, мускулите или 
междупрешленните дискове и да 
засегне гръбначно-мозъчните ко-
ренчета и периферни нерви. Бол-
ката не е свързана с неврологично 
увреждане при 85% от пациен-
тите. При 1% от пациентите 
се установява неоплазма, при 4% 
– компресионна фрактура и при 
8% – дискова протрузия. Причи-
ните за болката при липса на ко-
ренчева компресия са възпаление-
то на коренчето или химичното 
сензитизиране на диска. В много 
от случаите причините за болка-
та не могат да бъдат установе-
ни, точна диагноза не може да се 
постави и лечението е неспеци-
фично. Болки в гърба с предимно 
подостро начало и хронично про-
тичане са: Лумбална спондилоза; 
Цервикална спондилоза; Хронич-
на идиопатична болка – дължи се 
на неправилно лечение на остра-
та идиопатична болка, неправил-
на работна поза, слаба мускула-
тура, хронично претоварване на 
гърба и други фактори, водещи до 
дегенеративни промени в спинал-
ните мускули и лигаменти; Пси-
хосоматична болка – предизвик-
ва се от тревожност и депресия, 
които водят до хроничен спазъм 
на паравертебралните мускули. 
По-често се наблюдава в шийна-
та област, но може да обхване и 
лумбо-сакралната [3].
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Фактори причиняващи хронич-
ни болки: Нервни смущения – ком-
пресия (чрез костните структу-
ри) или прищипване (чрез миофа-
сциалните тъкани) на нервните 
структури могат да доведат до 
смущения в мускулните контрак-
ции, вазомоториката, болевите 
импулси, рефлексните механизми 
и смущения в дейността на сим-
патикуса. Исхемия – Състояние, в 
което приемането на кислород не 
съответства на текущите физи-
ологични потребности на тъкан-
та. Причините могат да бъдат 
патологични (стеснена артерия 
или тромб), биохимични (вазокон-
стрикция с намаляване на потока 
към дадена област), анатомич-
ни (възпрепятстване на кръвния 
поток в сухожилията) или в ре-
зултат на пренатоварване. Три-
герни точки (TТ) – локализирани в 
мускулното коремче (централни 
TТ), които когато са провокира-
ни в достатъчна степен, произ-
веждат характерно препращане 
(referral pattern) до целевата зона. 
Характерното препращане може 
да включва болка, изтръпване, ско-
ваност, сърбеж, парене и/или дру-
ги усещания. Нарушени функции в 
строежа на тялото или биомеха-
нични дисфункции – Многократни 
поражения в строежа на тялото 
или биомеханични дисфункции за 
определен период от време. Съ-
четани със соматични ефекти с 
емоционален и психичен произход 
те често представят изменени, 
напрегнати, свити, бучкообраз-
ни и в крайна сметка фиброзни 
тъкани, които от своя страна 

водят до съответните измене-
ния в структурата на тялото. 
Хранителни фактори – Недостиг 
на хранителни вещества или хра-
нителен дисбаланс, различни фор-
ми на чувствителност, алергии и 
стимуланти като цяло имат своя 
дял в миофасциалното състояние, 
също както и хормоналното, емо-
ционалното и умственото тако-
ва. Емоционално състояние – Сте-
пента и вида на емоционалното 
и стресово натоварване, което 
всеки отделен индивид носи, мо-
гат да въздействат на различни 
системи в тялото. Ако тези фак-
тори са прекомерни и продължи-
телни, те могат да доведат до 
изтощение и заболяване [1].

Целта на това изследване е 
да се проследят възможностите 
на кинеитерапевтична програма 
при хроничен болков синдром в 
лумбосакрална област.

Основните задачи са: 
– Намаляване на болката и 

исхемичните промени.
– Корекция на рефлекторно 

повишеният тонус в скъсените 
мускули.

– Чрез мануални техники па-
сивно да се мобилизира лумбоса-
кралната област.

– Въздействие върху трофика-
та на отслабналите динамични 
мускули.

– Увеличаване на обема на дви-
жение. 

– Активно да се мобилизира 
лумбо-сакралната става чрез мус-
кулите-агонисти.

– Подобряване на проприоцеп-
цията и координацията.
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Материали и методи

Контингент в настоящото 
изследване са 37 лица (11 жени и 
26 мъже) на средна възраст (Û±SD) 
за жените 44.82±1.64г., а при мъ-
жете 52.46±0.73г., подбрани на 
случаен принцип и според показа-
нията за приложение на кинези-
терапевтичната програма при 
хроничен болков синдром в лумбо-
сакрална област.

Функционалните тестове и 
кинезитерапевтичните проце-
дури са проведени след инфор-
мирано писмено съгласие на из-
следваните. Всички пациенти са 
изследвани с комплексна тесто-
ва батерия в началото и края на 
кинезитерапевтичният курс, 
която включва: – анамнеза, сома-
тоскопия, палпаторно изследване 
за скъсяване и болезнен хиперто-
нус, подвижност в лумбалния дял 
на гръбначния стълб в cm; ВАС 
(Visual Analog Scale, VAS). Стой-
ностите на тестовата батерия 
са измерени преди провеждане на 
кинезитерапевтичните процеду-
ри и три месеца след това. Резул-
татите са обработени статис-
тически с вариационен анализ и 
тестове за сравняване на средни 
стойности (GraphPad Prism 3.0).

Методика на прилагане на ки-
незитерапевтичните процеду-
ри при хроничен болков синдром 
в лумбосакрална област – Про-
цедурите се прилагат по график 
в рамките на 3 (три) месеца (3 
процедури седмично) в съответ-
ствие с протокола. 

Кинезитерапевтична програ-
ма: Трансверзален масаж по Cyriax 
за m. piriformis, Мекотъканни 
техники за мобилизация (Масаж с 
разтягане на паравертебралната 
мускулатура, Масаж с елевация на 
таза, Масаж с инклинация-рекли-
нация на таза) - въздействаме на 
пациентите в три направления: 
намаляване на болката, въздейст-
вие върху мускулатурата (тро-
фично и релаксиращо) и подобря-
ване на ставната подвижност 
в различните равнини. Пости-
зометрична релаксация (ПИР) 
на скъсените статични муску-
ли (m. erector spinae lumbalis, m. 
piriformis, m. quadratus lumborum, 
mm. adductors femoris, m. rectus 
femoris, mm. ischiocrurales), лечеб-
на гимнастика. 

– Трансверзален масаж по Cyriax 
за m. piriformis – Техниката се из-
пълнява от лицев лег.

– Масаж с разтягане на пара-
вертебралната мускулатура – 
Техниката се изпълнява от стра-
ничен лег на нетретираната 
страна със свити долни крайни-
ци. Предмишницата на краниал-
но разположената ръка е поставе-
на върху гръдния кош и го избут-
ва краниално. Предмишницата 
на каудално разположената ръка 
лежи върху таза и го движи леко 
в каудална посока. С пръстите на 
двете ръце се разтяга паравер-
тебралната мускулатура (с къси 
масажни линии) от медиално към 
латерално.

– Масаж с елевация на таза (ла-
терална флексия на гръбначния 
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стълб) – Техниката се изпълнява 
от страничен лег на нетрети-
раната страна (краката флек-
тирани в коленни и тазобедрени 
стави). Терапевтът подпомага 
движението на пациента чрез 
ритмичен натиск с трупа върху 
таза му (краниално) и изтегляне 
на crista iliaca (каудално) с близко 
разположената ръка. М. quadratus 
lumborum се разтрива спирало-
видно от четирите пръста на 
отдалечената от пациента ръка. 

– Масаж с инклинация-реклина-
ция на таза (флексия и екстензия 
в лумбалния дял) – Обясняваме 
движението на пациента което 
трябва да изпълни и в началото 
то се подпомага мануално с близ-
ко разположената ръка. Едновре-
менно с флексията на лумбалния 
дял праволинейно плъзгащо се 
разтрива m. erector spinae lumbalis 
от краниално към каудално. По 
време на екстензията масажира-
щата (отдалечената от пациен-
та) ръка без натиск се придвижва 
в краниална посока. Разтрива се с 
дланната повърхност на дистал-
ните фаланги на четирите пръ-
ста или гребенвидно (със свита в  
юмрук ръка) [2].

Всяка техника е изпълнявана в 
продължение на 1–2 мин, в начало-
то с бавно темпо, след което по-
степенно се ускорява [4].

Лечебна гимнастика – стре-
чинг упражнения за статичните 
мускули; упражнения за мобили-
зация на лумбосакрална област; 
упражнения за силова издръжли-
вост на отслабналите динамич-
ни мускули; статични упражне-

ния за стабилизация на таза и за 
подобряване на мускулния баланс; 
координационни упражнения; ав-
томобилизация.

Резултати

Всички лица отговаряха на 
критериите за включване в про-
грамата за прилагане на кинези-
терапевтичната програма при 
хроничен болков синдром в лумбо-
сакрална област. Представени са 
данните за палпаторно изследва-
не за скъсяване и болезнен хипер-
тонус, подвижност в лумбалния 
дял на гръбначния стълб в cm; 
ВАС (Visual Analog Scale, VAS).

Изследвани са 37 лица (11 жени 
и 26 мъже) на средна възраст 
(Û±SD) за жените 44.82±1.64г., а 
при мъжете 52.46±0.73г., подбра-
ни на случаен принцип и според 
показанията за приложение на 
кинезитерапевтичната програ-
ма при хроничен болков синдром 
в лумбосакрална област.

Средните стойности (Û±SD) 
от теста за палпаторно изслед-
ване за скъсяване и болезнен хи-
пертонус (m. erector spinae, m. 
iliopsoas, m. quadratus lumborum), 
изследван преди и след провеж-
дане на кинезитерапевтичната 
програма при хроничен болков 
синдром в лумбосакрална област 
са представени на диаграма 1. Ре-
зултатите от второто изслед-
ване показват изразено намаля-
ване на тонуса на изследваните 
мускули след приложената кине-
зитерапевтичната програма при 
хроничен болков синдром в лумбо-
сакрална област.
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Средните стойности (Û±SD) 
от теста на Шобер (диаграма 
2) изследвани в двата периода 
на измерване са статистически 
достоверни (p<0.05), преди и 
след приложената кинезитера-
певтична програма при хроничен 
болков синдром в лумбосакрална 
област.

Диаграма 1. Сравнение на резултатите от изследване за мускулен 
хипертонус

Диаграма 2. Резултати от теста на Шобер.

Таблица 1. Резултати от ВАС (Visual Analog Scale, VAS)

Тест ВАС
N=37 X St. 

Deviation
X

max.
X

min.
Std.

Error
V%

Преди терапия 8.97 0.99 10.00 6.00 0.16 10.98%
След терапия 1.62 0.89 4.00 1.00 0.15 55.06%

Средните стойности (Û±SD) на 
болковият праг, измерени преди 
и 3 (три) месеца след провеждане-
то на кинезитерапевтична про-
грама при хроничен болков синд-
ром в лумбосакрална област, бяха 
8.97±0.99 mm. В края болковият 
праг бе редуциран до 1.62±0.89 mm. 
Мекотъканните техники за мо-
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билизация, постизометричната 
релаксация и лечебната гимнас-
тика прекъсват патологичната 
аферентация от засегнатата об-
ласт чрез нормализиране на тро-
фиката и възстановяват наруше-
ната подвижност в региона. Чрез 
възстановяване на ставната 
игра се повлиява благоприятно 
болковата симптоматика (табл. 
1), статистически достоверно* 
(p<0,05). Остатъчната болка, 
която наблюдаваме в края на ки-
незитерапевтичната програма 
при хроничен болков синдром в 
лумбосакрална област е непосто-
янна и слаба.

Заключение

Приложената от нас комплекс-
на кинезитерапевтична програ-
ма при хроничен болков синдром 
в лумбосакрална област спомага 
за облекчаване на спонтанната 
болка и болката, провокирана в 
тригерните точки на лумбоса-
кралната мускулатура. Пости-
зометричната релаксация в ком-
бинация с релаксиращи похвати 
на манипулативния масаж и пос-
ледващо натоварване на слабите 
мускули-антагонисти, е ефектив-
на комбинация за преодоляване 
на дисфункцията на мускулите с 
повишен тонус.
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Проследяване ролята на теста Повдигане на изпънат 
крак при пациенти с лумбален вертебрален синдром

Юлиян Златков, Николай Попов

Tracing the role of straight leg raise test in Patients with 
lumbar vertebral syndrome

Yulian Zlatkov, Nikolay Popov

We did a research to assess the influence of the Straight leg raise test on 
patients with disc herniation and lumbar vertebral syndrome. It was held on the 
territory of SWU “Neofit Rilsky” in Blagoevgrad.

Our goal was to track the dynamics in the values of the Straight leg raise 
test when conducting our own methodology for treating lumbar vertebral 
syndrome. 

Before the treatments, the average value of the held test, in the control group 
is 54,50±9,558, while in the experimental group it is 48,80±12,84. After the 
treatments the average value in the control group is 70,20±5,054 and in the 
experimental group is-83,53±3,104.

We can also conclude that the Straight leg raise test can be used objectively 
on patients with lumbar vertebral syndrome. The correct execution and 
interpretation of the test allow to make an exact diagnosis, which in turn leads 
to a proper treatment; with the use of the Straight leg raise test we prove the 
effectiveness of the used by us methodology for treatment of lumbar vertebral 
syndrome.

Ключови думи: дискова херния, лумбален вертебрален синдром, 
тест Повдигане на изпънат крак

Keywords: disc herniation, lumbar vertebral syndrome, Straight leg raise 
test
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Изложение

Дисковата херния и вертебрал-
ният синдром са едни от най-чес-
тите заболявания, при които фи-
зическият преглед, симптомите 
и заключението от образната 
диагнастика не винаги си коре-
лират. Тестът Повдигане на из-
пънат крак е един от основните 
тестове за определяне на диско-
ва херния и протрузио, особено в 
случаи на коренчева компресия. [9]

Форст за пръв път описва те-
ста през 1881г. Биомеханичните 
ефекти на теста Повдигане на 
изпънат крак върху лумбо- сакрал-
ните нервни коренчета и дура 
матер са били изследвани много-
кратно върху работници, трупо-
ве и пациенти подложени на опе-
рация. [3]

Тестът Повдигане на изпъ-
нат крак се използва за оценка на 

въздействието върху нервното 
коренче от херниралия диск или 
от обширна лезия. Пациентът 
трябва да е в тилен лег. Изслед-
ващият флектира кракът в та-
зобедрена става, докато пациен-
тът усети болка или стягане в 
гърба или задната част на крака. 
В този момент кракът се връща 
обратно, до безболезненост (фиг. 
1). След това терапевтът може 
да извърши дорзифлексия (тест 
на Брагард) или да флектира вра-
тът (тест Soto-Hall). Положи-
телният тест предизвиква бол-
ка в краката, седалището и гърба 
при 60° или по-малко. Болката, 
провокирана при повдигане на 
изпънат в коляното крак, който 
сключва ъгъл между 30°-70° с хори-
зонталната равнина е свързана с 
коренчево  дразнене. Състояние-
то обикновено се влошава от дор-
зифлексия или флексия на врата и 

Фиг. 1. Тест Повдигане на изпънат крак (adanatriham.blogspot.bg)
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се облекчава с флексия на коляно-
то и бедрото. Положителният 
тест обикновено показва дразне-
не на корена на S1 или L5. Чувст-
вителността е около 91%, а спе-
цифичността е 26%. Болката, 
която не се увеличава с дорсифле-
ксия или флексия на шията, може 
да покаже лезия на лумбосакрална, 
сакроилиачна или ишиокрурална 
област. Болката от противопо-
ложната страна може да свиде-
телства за обширна лезия. [5]

Разграничаването между мус-
кулна и нервокоренчева болка е 
причина много клиницисти да из-
ползват различни допълнителни 
тестове за потвърждение (напр. 
тестът на Брагард). Според Hall 
и McIntosh (2014), при коректно 
прилагане и тълкуване на теста 
Повдигане на изпънат крак, не се 
налага използването на допълни-
телни тестове. Противоречиви 
мнения, липса на стандартизира-
ни тестове и различната интер-
претация, на това какво пред-
ставлява положителния тест, 
водят до подвеждащи и грешни 
решения за лечение. В следствие 
на това има голям брой фалшиви 
положителни резултати. [6]

Тестът Повигане на изпънат 
крак се използва рутинно при 
оценка на пациенти с болки в кръ-
ста. В повечето случай тестът 
се описва като положителен или 
отрицателен, но в някои случаи 
степента на ограничение може 
да бъде записана. Повечето кли-
ницисти описват положителни-
ят тест като дискова лезия. В 
случаите, когато има наличие на 

дискова лезия, повдигането на из-
пънат крак е ограничено [11].

Tawa et al. през 2017г. извърш-
ват оценяване на 12 проучвания 
на различни автори, които оценя-
ват ефективността на различни 
индивидуални и групови клинични 
неврологични тестове, откри-
вайки притискането на нервните 
коренчета. В проучванията се из-
ползват ЯМР изображения като 
се открива, че тестът Повдигане 
на изпънат крак отчита средна 
чувствителност 0.84 (0.72-0.92) и 
специфичност от 0.78 (0.67-0.87), 
[10].

Тестът Повдигане на изпънат 
крак оценява пътят на ишиасния 
нерв и състоянието на ишиокру-
ралната мускулатура [7]. Според 
Jonsson (1995) има почти линейна 
корелация между положителни-
ят тест за повдигане на изпънат 
крак и болката в покой, при ка-
шляне и намалената възможност 
за ходене.

Ekedahl (2010) прилага теста 
Повдигане на изпънат крак върху 
пациенти с болки в кръста и ус-
тановява, че средната стойност 
при тях е 67,00°±15,00 (ляв крак) и 
65,00°±15,00 (десен крак). Същият 
автор установява, че има разлика 
между достигнатите градуси при 
мъже и жени. При мъжете дос-
тигнатите средни стойности са 
63,00±13,00 (ляв крак) и 61,00±14,00 
(десен крак). При жените средни-
те стойности на измерения по-
казател са 72,00±16,00 (ляв крак) и 
71,00±16,00 (десен крак).  

Boyd и Villa (2012) изследват 
разликата в провеждането на 
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теста Повдигане на изпънат 
крак с дорзална и плантарна фле-
ксия. Средните стойности, кои-
то те получават при провеждане 
на теста с плантарна флексия са 
57,1±16,8 (за ляв крак) и 56,7±17,2 
(десен крак). Средните стойно-
сти при провеждане на теста с 
дорзална флексия са 48,5±16,1 (ляв 
крак) и 48,9±16,4 (десен крак).

Цел и задачи

Целта на разработката ни бе 
да проследим динамиката в стой-
ностите на теста Повдигане на 
изпънат крак при провеждане на 
собствена методика за лечение на 
лумбален вертебрален синдром. 

Задачи:
1. Да се подбере контингент за 

контролната и експериментална 
група. 

2. Да се проучи значимостта на 
проблема лумбален вертебрален 
синдром. 

3. Да се направи справка, от-
носно прилагането на теста 
Повдигане на изпънат крак при 
пациенти с лумбален вертебра-
лен синдром. 

4. Да се извърши тестуване на 
контролната и експериментална 
група. 

5. Да се извърши статистиче-
ска обработка на данните и да се 
сравнят резултатите. 

Методика

Ние проведохме проучване за 
оценяване въздействието на 
теста Повдигане на изпънат 

крак върху пациенти с лумбален 
вертебрален синдром при дис-
кови протрузии. То се извърши 
на територията на ЮЗУ „ Не-
офит Рилски” гр. Благоевград. В 
него взеха участие 60 пациента, 
разпределени в две групи- кон-
тролна и експериментална. В 
контролната група включихме 
пациенти, посещаващи балне-
осанаториум. Експериментална-
та група се подложи на авторска 
методика за лечение на лумбален 
вертебрален синдром. Лицата 
от контролната група (17 мъже 
и 13 жени ) са на средна възраст 
45,70±2,87 год., а от експери-
менталната група (14 жени и 16 
мъже) - 45,33±2,95 години. 

След подписване на информи-
рано съгласие и разясняване на ме-
тодиката на лечение приложихме 
теста Повдигане на право изпъ-
нат крак при двете групи преди 
проведената терапия. След про-
ведения курс на лечение проследи-
хме динамиката в стойностите 
на теста..  

Анализ на резултатите

Обработката на данните е 
направена със софтуерен пакет 
за статистическа обработка на 
данни Prism 3.0. Сравнихме по-
лучените стойности за статис-
тическа достоверност с Mann-
Whitney тест.

Тестът Повдигане на изпънат 
крак е положителен и при двете 
групи-контролна и експеримен-
тална. С помощта на ъгломер из-
мерихме достигнатите градуси. 
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Нормата при провеждане на 
теста Повдигане на изпънат 
крак е 90° по J.J. Forst [1]. Преди 
провеждане на лечение резулта-
тите от таблица №1 на двете 
групи (контролна и експеримен-
тална) са близки. При контролна-
та група средната стойност от 
проведения тест е 54,50±9,558, 
а при експерименталната група 
48,80±12,84. Това показва, че със-
тоянието на пациентите преди 
да се проведе лечение и при двете 
групи е приблизително еднакво. 
От направените от нас измер-
вания след проведеното лечение 
се вижда, че при двете групи се 
наблюдава подобрение, като при 
експерименталната група то 
е по-голямо. При контролната 
група средната стойност от 
проведения тест е 70,20±5,054, 

Таблица 1. Стойности (X± SD; V%) на измерения обем до прага на 
болка, съгласно тест за повдигане на изпънат крак преди и след тера-
пията.

Контингент Измерен обем преди
 лечението

[°]

Измерен обем след
 лечението

[°]

X ±SD V% X ± SD V%
Контролна група 54,50±9,558 17,54 70,20±5,054 7,20

Експериментална 
група

48,80±12,84 26,31 83,53±3,104 3,72

Статистическа значимост на различията между средните величини бе оценена по 
Mann Whitney test при p<0.05. Не бяха намерени статистически различия на изслед-
ваните стойности по споменатия тест.

а при експерименталната гру-
па-83,53±3,104.

От направеният от нас вари-
ационен анализ се наблюдава, че 
коефициентът варира повече при 
експерименталната група. При 
споменатата група се констати-
рат стойности преди лечението  
26,31%, а след лечението-3,72%. 
При контролната група коефици-
ентът на вариация преди лечени-
ето 17,54%, а след него-7,20%.

Изводи

1. От направеното литератур-
но проучване и нашето изследва-
не потвърждаваме, че коректно 
проведения тест Повдигане на 
изпънат крак води до ясно отди-
ференциране на мускулна и нерв-
нокоренчева болка. 
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2. Средните стойности от 
проведения тест Повдигане на 
изпънат крак ясно показват по-
добрението и при двете групи 
като по–съществено е при експе-
рименталната. 

Заключение

В заключение може да обоб-
щим, че теста Повдигане на 
изпънат крак се използва обек-
тивно при пациенти с лумбален 
вертебрален синдром. Правил-
ното му изпълнение и тълкуване 
позволява да се постави точна 
диагноза, което да доведе до ко-
ректно лечение. С прилагането 
на теста Повдигане на изпънат 
крак доказваме ефективността 
на прилаганата от нас методика 
за лечение на лумбален вертебра-
лен синдром.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
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Приложение на собствена методика при лечението 
на лумбален вертебрален синдром

Юлиян Златков

Application of own methodology in the treatment of lum-
bar vertebral syndrome

Yuliyan Zlatkov

The goal of our paper is to create and approbate our own methodology for 
treatment of lumbar vertebral syndrome.

The patients were divided into two groups – control and experimental. The 
test that were performed before and after the treatment are: anthropometric 
measurements, Straight leg raise test, Schober test, a modified test of Jelev-
Venova and short musculoskeletal function assessment.

The control group consisted of 30 patients with protrusion in the lumbar 
spine. They visited balneary sanatorium. There they were subjected to a stan-
dard rehabilitation to restore spinal stability.

The experimental group consisted of 30 subjects. The treatment of every 
patient included: immobilizing with lumbar support and restoring the range of 
movements and muscle strength in the lumbar spine.

The vertebral syndrome in the lumbar area is a common problem. Many 
methods to control the negative effects of the protrusion of intervertebral disc 
have been developed. The use of our experimental methodology for kinesio-
therapy of vertebral syndrome in disk protrusions affects the pain and remodels 
the postural balance.

Ключови думи: вертебрален синдром, собствена методика 

Keywords: vertebral syndrome, own methodology
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Болките в лумбалната област 
са често срещани. Могат да бъ-
дат от различно естество- не-
врологични, травматични, деге-
неративни, психологични и др. 
Една от причините за болката и 
лумбалната област е вертебрал-
ният  синдром. Обхваща хора от 
различна възраст. 

Вертебралният синдром се ха-
рактеризира с : изгладена физио-
логична лордоза /с възможно раз-
витие на кифоза/; функционална 
сколиоза, наклоняваща гръбнач-
ния стълб към здравата страна, 
когато е латерална /L4-L5/, или 
към болната страна, когато е 
медианна /L5- S1/; ригидна пара-L5- S1/; ригидна пара-5- S1/; ригидна пара-S1/; ригидна пара-1/; ригидна пара-
вертебрална мускулатура; хипо-
мобилност на това ниво; устано-
вяват се болезнени точки в меж-
дупрешленното пространство /
симптом на бутончето/; нару-
шава се стойката, локомоцията, 
затруднява се изправянето; този 
синдром е защитен механизъм 
за отбременяване на притисна-
тото коренче [4]. Изхождайки 
от значимостта на проблема, 
ние разработихме методика на 
кинезитеапия на вертебралния 
синдром при дискови протрузии 
в лумбалния дял и оценихме ефек-
тът от нея като проследихме 
въздействието є върху пациен-
ти. При нея ние комбинирахме 
корсетолечение и кинезитерапия 
за изграждане на мускулна стаби-
лизация в лумбалната област.

Цел на разработката ни е съз-
даване и апробирани на собстве-
на методика за лечение на лумба-
лен вертебрален синдром.

Предмет е психо-физическото 
състояние на пациентите с лум-
бален вертебрален синдром.

Обект са пациенти с лумбален 
вертебрален синдром.

Методика

Контингент. Изследването бе 
направено на територеята на гр. 
Благоевград- ЮЗУ „Неофит Рил-
ски“. В проучването взеха учас-
тие 60 пациента, разпределени в 
две групи- контролна и експери-
мантална. Всяка група се състо-
еше от 30 пациента. В експери-
менталната група включихме 14 
жени и 16 мъже на средна възраст 
(X±SD) 45,70±2,87 години, а в кон- години, а в кон-
тролната-17 мъже и 13 жени на 
средна възраст (X±SD) 45,33±2,95 
години.

Методи за изследване. В начало-
то на всеки пациент бе обяснена 
същността на метода. След полу-
чаването на информирано съгла-
сие за включване в експеримен-
талната група, на всеки пациент 
са направени редица изследвания. 

Изследванията, на които под-
ложихме пациентите преди и 
след проведеното лечение са: ан-
тропометрични измервания, 
тест на Повдигане на изпънат 
крак, тест на Schober, модифи-Schober, модифи-, модифи-
циран тест на Желев-Венова и 
кратко мускулно-скелетно фун-
кционално изследване.

Тест Повдигане на изпънат крак. 
При този тест кракът е изпънат 
в колянната стана и се повди-
га бавно до 90° в тазобедрената 
става. При коренчева увреда те-
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стът провокира болка в кръста 
или ишиадикова болка. Болката, 
провокирана при повдигане на 
изпънат в коляното крак, който 
сключва ъгъл между 30° -70° с хо-
ризонталната равнина е свързана 
с коренчево дразнене [2].

Тест на Schober. Това е тест за 
определяне на подвижността в 
лумбалния дял. При този тест 
се измерва флексията в лумбал-
ния дял на гръбначния стълб. 
От и.п.стоеж от бодилковите 
израстъци на първия сакрален 
прешлен се измерват 10 см кра-
ниално (към главата). Двете точ-
ки се отбелязват с дермографски 
молив. Изследваният се навежда 
напред. Измерва се разстояние-
то. Нормално се увеличава с 3,4-4 
см. [1].

Тест за лумбална дискова херния 
(В. Желев и съавт. 1996,2004). Ние 
използвахме статичната част 
от теста. Тя се състои от 9 те-
стови позиции (изометрични). 
Те дават информация за силата 
и издръжливостта на мускули-
те, формиращи поясния муску-
лен корсет, и за съществуващия 
мускулен дисбаланс. Времето за 
задържане в тестова позиция се 
измерва в секунди [1]. 

Скала за кратко мускулно-скелет-
но функционално изследване-КМ-
ФИ. Тази скала показва доколко 
дисфункциите на пациента пре-
чат на нормалния му живот [3]. 
Използвахме тази скала за оце-
няване на пациентите преди и 
след проведеното лечение с цел 
да проучим ефективността на 
нашата методика относно дей-

ностите в реалния живот. Дадо-
хме цифрова стойност на отго-
ворите.

 
Методика на кинезитерапия

Контролната група се състое-
ше от 30 пациента с протрузио 
в лумбалния гръбнак. Те посеща-
ваха балнеосанаториум. Там се 
подлагаха на стандартна реха-
билитация за възстановяване на 
гръбначната стабилност. От 
наша страна на тази група беше 
раздаден комплекс от упражне-
ния (за 30 мин.), който те тряб-
ваше да изпълняват всеки ден, в 
продължене на 50 дни. При разда-
ването на изготвеният от нас 
комплекс, на участниците бяха 
визуализирани упражненията, с 
цел да ги изпълняват правилно. 
Комплексът включваше упражне-
ния за стабилизиране на гръбна и 
коремна мускулатура.

Експерименталната група 
включва 30 участника (16 мъже 
и 14 жени). Лечението на всеки 
пациент отнема около 2 месеца 
и включва: обездвижване с лум-
бостат и възстановяване обема 
на движение и мускулната сила в 
лумбалния гръбнак. 

Цел на кинезитерапията при екс-
перименталната группа

С разработването на собст-
вена методика, ние целим за по- 
кратки срокове на приложение на 
консервативно лечение, да се по-
стигне максимално възстановя-
ване на пациентите. 

I етап. Имобилизиране на лум- етап. Имобилизиране на лум-
балния гръбнак
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Лумбалният им отдел на гръб-
начния стълб бе обездвижен за 
срок от един месец с лумбостат. 
Пациентите по време на обез-
движването ежедневно проследя-
ваме състоянието им. 

II етап. Мобилизация на лум- етап. Мобилизация на лум-
балния дял.

След едномесечната имобили-
зация се започва с мобилизация 
на лумбалния дял на гръбначния 
стълб. В този период се включ-
ват упражнения за подобряване 
обема на движение на имобили-
зирания дял и засилване на пара-
вертебралната мускулатура и 
екстензорите в тазобедрените 
стави. 

III етап. Укрепване на мускул- етап. Укрепване на мускул-
ния корсет

След две седмици се включват 
упражнения за укрепване на мус-

Таблица 1. Стойности (X±SD; V%) на измерения обем до прага на бол- V%) на измерения обем до прага на бол-V%) на измерения обем до прага на бол-%) на измерения обем до прага на бол-) на измерения обем до прага на бол-
ка, съгласно тест  Повдигане на изпънат крак преди и след терапията

Контингент Измерен обем преди 
лечението [°]

Измерен обем след
 лечението [°]

X ±SD V% X ±SD V%
Контролна група 54,50±9,558 17,54 70,20±5,054 7,20

Експериментална 
група

48,80±12,84 26,31 83,53±3,104 3,72

Статистическа значимост на различията между средните величини при двете гру- при двете гру-
пи  бе оценена по Mann Whitney test при p<0.05. Не бяха намерени статистически 
различия на изследваните стойности по споменатия тест.

кулния корсет в лумбалния дял. 
След заучаване правилното из-
пълнение  на упражненията, па-
циентите продължават изпъл-
нението им в домашни условия. 
Веднъж седмично се проследява 
състоянието им от наша страна. 

Анализ на резултатите

Обработката на данните е 
направена със софтуерен пакет 
за статистическа обработка на 
данни Prism 3.0.

На таблица 1 са представени 
средните стойности от прове-
дение тест Повдигане на изпъ-
нат крак. Преди провеждане на 
лечение резултатите от табли-
ца 1 на двете групи (контролна и 
експериментална) са близки. При 
контролната група средната 
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стойност от проведения тест е 
54,50±9,558, а при експериментал-, а при експериментал-
ната група 48,80±12,84. От напра-. От напра-
вените от нас измервания след 
проведеното лечение се вижда, че 
при двете групи се наблюдава по-
добрение, като при експеримен-
талната група то е по-голямо. 
При контролната група средната 
стойност от проведения тест е 
70,20±5,054, а при експериментал-, а при експериментал-
ната група – 83,53±3,104.

От направеният от нас вари-
ационен анализ се наблюдава, че 
коефициентът варира повече при 
експерименталната група. При 
споменатата група се констати-
рат стойности преди лечението  
26,31%, а след лечението – 3,72%. 
При контролната група коефици-
ентът на вариация преди лечени-
ето 17,54%, а след него – 7,20%.

На таблица 2 е отразена ди-
намиката в развитието на сред-
ните стойности от проведения 
тест на Schober преди и след 
проведеното лечението при кон-

Таблица 2. Стойности (X±SD; V%) от проведеното измерване под-; V%) от проведеното измерване под-V%) от проведеното измерване под-%) от проведеното измерване под-
вижността на лумбалния дял на гръбначния стълб (Schober)

Контингент
Подвижност преди

лечението (сm)
Подвижност след

лечението (сm)

X ±SD V% X ±SD V%

Контролна група 1,93±0,38 19,69 2,94±0,19 6,46

Експериментална група 1,77±0,46 25,99 3,50±0,23 6,57

Средните стойности не показват статистически значими различия между контролна 
и експериментална група след проведената терапия при p<0.05 (по Mann Whitney test)

тролната и експериментална 
група. При контролната група 
средната стойност (X±SD) е 
2,94±0,19 сm, а при експеримен-m, а при експеримен-, а при експеримен-
талната група – 3,5±0,23 сm. 

Вариационният анализ  показа, 
че средните стойностите вари-
рат повече при експериментал-
ната група. При контролната 
група вариационният коефици-
ент преди проведеното лечение 
е 19,69%, а след него – 6,46%. При 
експерименталната група кое-
фициентът на вариация преди 
проведената терапия е 25,99%, а 
след нея – 6,57%. 

Стойностите от проведения 
тест на Желев-Венова са в 
секунди (s). Те бяха обработени 
статистически като определихме 
средните стойности (X ) и 
стандартното отклонение (SD). 
За статистическа достоверност 
използвахме Mann Whitney test. 
Проследихме и при коя група 
коефициентът на вариация (V%) 
варира повече.
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Таблица 3. Стойности (X±SD; V%)  от проведената статична част 
от теста на Желев-Венова

Движение

Контролна група (s) Експериментална група (s)

Преди 
лечението

След
 лечението

Преди
 лечението

След
 лечението

 X ±SD  V% X ±SD V% X ±SD  V% X ±SD  V%

Сгъвачите 
на ТБС и 
коремната 
мускулатура

1,50±
1,04 69,33 17,47±

1,83
 
10,48

1,93±
1,34  69,43 20,73±

1,6  7,72

Горни гръбни 
мускули

4,3±
1,69 39,3 21,97±

2,27
 
10,33

4,27±
1,50  35,13 24,60±

1,85  7,52

Коремна 
мускулатура

1,73±
1,2 69,34 18,07±

2,33
 
12,89

1,87±
1,13  60,43 25,53±

1,38  5,41

Горни гръбни 
и седалищни 
мускули

4,83±
2,00 41,41 23,5±

1,96  8,34 6,00±
1,46  24,33 25,43±

1,48  5,82

Сгъвачи
в ТБС

1,27±
0,98 77,17 17,57±

1,43  8,14 1,47±
0,86  58,50 22,47±

3,31  14,73

Ляв 
m.quadratus 
lumborum

4,33±
2,43 56,12 22,67±

3,06

 
13,50 5,43±

2,01  37,02 23,93±
1,96

 8,19

Десен 
m.quadratus 
lumborum

5,03±
2,34 46,52 24,37±

1,79  7,35 4,63±
1,47

 31,75
 

21,1±
2,35

 11,14

Коремна 
и сгъвачи 
на ТБС без 
фиксация 

1,93±
1,39 72,02 18,33±

2,31  12,6 2,1±
1,15  54,76 23,63±

1,92  8,13

Горни, долни 
гръбни и 
седелищни 
мускули без 
фиксация

4,8±
1,97

41,04 23,57±
2,06  8,74 5,33±

1,37
 25,70 26,2±

1,19
 4,54

ТБС- тазобедрена става
Средните стойности не показват статистически различия (р<0,05) при контролната 
и експериментална група (по Mann Whitney)
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Таблица 4. Стойности (X± SD)  от проведеното кратко мускулно-ске-SD)  от проведеното кратко мускулно-ске-)  от проведеното кратко мускулно-ске-
летно функционална изследване

Показатели за оценяване

Контролна група Експериментална
група 

Преди
 лечението
X ± SD

След 
лечението
X ± SD

Преди
 лечението
X ±SD

След
лечението
X ± SD

Сядане и ставане от 
нисък стол?

2,33±0,61 3,13±0,57 2,5±0,78 4

Пазаруване в 
супермаркет?

3,4±0,56 3,93±0,25 2,97±0,72 4

Качване по стълби? 3,17±0,46 3,9±0,31 2,9±0,55 4

Влизане или излизане от 
вана или душ-кабина?

1,67±0,55 3,87±0,35 2,4±0,89 4

Комфортна поза за сън? 3,4±0,56 4 3,4±0,5 4

Клякане или коленичене? 2,5±0,57 3,83±0,38 3,4±0,5 4

Обличане? 2,97±0,18 3,9±0,31 3,13±0,57 4

Ходене? 3,4±0,56 4 3,3±0,7 4

Движение след 
продължителен седеж или 
лежане?

2,53±0,51 3,88±0,35 2,43±0,57 3,67±0,48

Самостоятелно излизане 
навън?

3,5±0,57 4 3,2±0,71 4

Шофиране? 2,77±0,43 3,88±0,35 2,93±0,78 3,87±0,35

Обслужване след ползване 
на тоалетна?

3,4±0,72 4 3,17±0,65 4

Боравене с копчета и 
лостове- отваряне на 
врати и прозорци на 
автомобил?

2,6±0,67 4 2,97±0,72 4

Писане и работа с 
клавиатура?

2,85±0,38 3,93±0,25 3,37±0,61 4

Завъртане от стоеж? 2,67±0,61 3,88±0,35 2,47±0,78 4

Обичайни физически 
рекреативни дейности- 
колоездене, бягане, 
разходки?

1,63±0,56 3,77±0,43 1,6±0,72 3,23±0,43
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От таблица 3 се вижда подо-3 се вижда подо- се вижда подо-
брението на контролната и ек-
сперименталната група след ле-
чението във всички позиции от 
статичната част на теста на 
Желев-Венова като по-значимо 
е при експерименталната гру-
па. От направения вариационен 
анализ констатираме, че преди 
лечението извадките са силно 
разнородни, а след проведеното 
лечение при контролната група е 
приблизително разнородна, а при 
експерименталната група е едно-
родна.

При провеждане на краткото 
мускулно-скелетно изследване, 
установихме, че някои от показа-
телите не са засегнати при наши-
те пациенти като отварянето 
на шише с лекарства, правенето 

Средните стойности на контролната и експериментална група преди и 
след лечението не показаха статистически значими различия при р<0,05 по 
Friedman test

на юмрук, закопчаването на цип 
и рязането на ноктите на ръце-
те. За по-голяма достоверност 
бяха изключени от изследването. 
И при двете групи установихме 
подобрение като при експеримен-
талната то е по-голямо.

Средните стойности при 
експерименталната група са 4, 
което съответства на това че 
извършват дейностите без за-
труднение. Изключение правят 
въпросите за движение след про-
дължително седене, шофиране, 
обичайни физически рекреативни 
дейности и тежката домакин-
ска работа. При тези дейности 
пациентите са усещали леко за-
труднение дори и след проведе-
ното лечение. Преди лечението 
средните цифрови стойности на 

Хобита, грижа за 
градината, рисуване, игра 
на картии др.?

2,73±0,52 3,8±0,41 2,13±0,78 4

Сексуална активност? 3,4±0,62 4 2,97±0,96 4

Лека домакинска или 
дворна работа- бърсане 
на прах, миене на чинии, 
поливане на цветя?

2,77±0,43 3,77±0,43 2,5±1 4

Тежка домакинска или 
дворна работа- миене 
на под, чистене с 
прахосмукачка, косене на 
трева?

1,66±0,5 3,37±0,49 1,4±0,81 3,23±0,43

Обичаен труд- платена 
работа, домакинство, 
доброволни дейности?

2,7±0,54 3,37±0,49 2,17±1,1 4
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тази група съответстват на из-
вършването на дейностите от 
умерено трудно до с леко затруд-
нение. Изключение прави извърш-
ването на тежка домакинска 
работа, където средната стой-
ност съответства на от много 
трудно до умерено трудно.

При контролната група пре-
ди лечението от много трудно 
до умерено трудно, пациентите 
извършват следните дейности:  
влизане или излизане в душ каби-
на; обичайните физически рекреа-
тивни дейности и извършването 
на тежка домакинска работа. От 
умерено трудно до извършване на 
дейностите с леко затруднение, 
пациентите от тази група са 
отговорили на следните въпроси: 
сядане и ставане от нисък стол, 
клякане, обличане, движение след 
продължителен седеж, шофира-
не , робата с лостове , работа на 
компютър, завъртане от стоеж, 
хобита, лека домакинска работа 
и платена работа. Останалите 
дейности пациентите от кон-
тролната група съобщават, че из-
вършват с леко затруднение или 
без затруднение. След проведено-
то лечение, пациентите съобща-
ват, че извършват дейностите с 
леко или без затруднение. 

Дискусия

От проведеното експеримен-
тално лечение и анализът на по-
лучените резултати може да об-
общим:

1. Приложената кинезитера-
пия на вертебралния синдром 

при дискови протрузии в лум-
балния дял има изразен лечебен 
ефект. Както е видно от пока-
заните резултати, получени от 
проследяването на изследваните 
показатели, подобрението на па-
циентите от експериментал-
ната група е по-значително от 
това при контролната група. 

2. Прилаганата експеримен-
тална методика повишава дви-
гателния контрол, силата на ко-
ремна и гръбна мускулатура. Това 
се подкрепя от получените резул-
тати.

3. Прилаганата от нас  мето-
дика повлиява болковата симпто-
матика. Пациентите от експе-
рименталната група съобщават 
за по-бързо и по-дълготрайно на-
маляване на болката в сравнение 
с пациентите от контролната 
група. Първите по-рано се завръ-
щат към професионалните и еже-
дневни дейности. 

Сравняването на резултати-
те между контролна и експери-
ментална група показва по-голя-
мата ефективност на експери-
менталната

Заключение

Вертебралният синдром в 
лумбалната област е често сре-
щам проблем. Разработени са 
и се прилагат много методики 
за овладяване на негативните 
ефекти от протрузирането на 
междупрешленния диск. Прилага-
нето на наша експериментална 
методика на кинезитерапия на 
вертебрален синдром при диско-
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ви протрузии води до повлиява-
не на болката и ремодулиране на 
постуралния баланс. Тя е доказала 
ефективността си през години-
те. Това се потвърждава от из-
несените резултати.  
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Приложение на ергон техника при контрактура
на Дюпюитрен

Application of ergon technique for Dupuytren contracture

Наско Вълчев, Мария Граматикова, Стаменка Митова

Аbstract: The report aims to examine the effect of the application of the 
Ergon technique on a patient with dupuytren contracted treated surgically. 
The contingent is a patient with a profession of surgeon at the age of 62 with 
operative treatment of Dupuytren‘s contracture on the right hand. The method 
of testing comprises carrying out the functional studies MMT, Goniometry of 
metacarpofalangial join, measuring the distance from the proximal and distal 
folds of the palm. ERGON ® Technique is an innovative therapeutic approach 
that combines static and dynamic soft tissue manipulation with specialized 
clinical equipment for the treatment of neuro-musculoskeletal pathologies. 
Technique is an innovative development of older approaches IASTM technique, 
GRASTON technique, SMART TOOLS technique, massage support technique.

Ключови думи: Ергон техника, Дюпюитрен, оперативно.

Изложение

Болестта на Dupuytren е про-
лиферативна фиброплазия на по-
дкожната палмарна апоневроза, 
която се появява под формата на 
възли и подкожни бридове и води 
до прогресивно и необратимо сви-
ване на пръстите на ръката (фиг. 
1). Активността и прогресията 
на това заболяване варират при 
отделните случаи. Понякога пръ-

стите могат да се флектират за 
няколко седмици или месеци, но 
развитието на тежка деформа-
ция обикновено изисква няколко 
години [1, 3].

Дюпюитреновата контракту-
ра е доброкачествена фиброма-
тоза на палмарната апоневроза 
на ръката и пръстите изразя-
ваща се с формиране на нодули 
и бридове водещи до флексион-
на деформация на пръстите и 
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 Фиг. 1. Стадии на Болестта на Dupuytren

функционален дефицит. За пър-
ви път в медицинската лите-
ратурата се откриват данни 
за заболяването от Felix Plater 
в своя труд „Observationum in 
Hominis Affectibus”, а по-късно се 
свързват и имента Astley Cooper 
и Henry Cline като първите оп-
исали истинската същност на 
патологичните промени и пред-
ложили метод за лечение. Дю-
пюитреновата контрактура е 
доброкачествена фиброматоза 
на палмарната апоневроза на ръ-
ката и пръстите. Наблюдава се 
формиране на нодули и бридове 
водещи до флексионна деформа-
ция на пръстите и функционален 
дефицит. За първи път в лите-
ратурата се откриват данни за 
заболяването от FelixPlater в своя 
труд „Observationumin Hominis 
Affectibus”. Контрактурата на 
Дюпюитрен е добре познато, но 
все още не добре разбрано заболя-
ване, етиологията и патогенеза-
та все още не са известни. Наблю-
дава се най-често при мъже след 
40 годишна възраст като засяга 

2-3% от тях. Дюпюитреновата 
болест се свързва със Скандинав-
ските страни, като в отделни 
региони достига до 40 %. Най-
често засяга 4-ти и 5ти пръст 
на ръката, често болестта  анга-
жира и двете ръце (45%), но ряд-
ко засягането е симетрично. При 
напредването на болестта се 
влошава и функцията на ръката. 
Нарушената функция на пръсти-
те води до намален функционален 
капацитет на ръката и до влоше-
но качество на живот [1, 7].

Етиологията и патогенеза-
та на заболяването все още не 
са напълно ясни. Предполага се, 
че важна роля за развитието на 
болестта е съчетанието меж-
ду външни фактори на средата 
(травмите на ръката и вида на 
физическия труд) и генетично 
предразположение, но все още не 
са доказани влиянието на конкре-
тен ген или на група гени, причи-
нители на болестта [1, 7].

Заболяването протича бавно, 
а понякога спира спонтанно, ко-
гато прогресира след 3-4 години 
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възникват флексионни контрак-
тури - първо на метакарпофалан-
геалните, а след това и на прок-
сималните интерфалангеални 
стави. От друга страна липсата 
на болка, понякога бавният и не-
забележим ход на заболяването, 
водещ до постепена адаптация 
на болния към ограничения  функ-
ционален капацитет, са причина 
за пренебрегване и неглижиране 
на проблема, от страна на паци-
ентите [2].

Предложени са голям набор 
от оперативни и неоператив-
ни методи за терапия, но и до 
днес Дюпюитреновата болест 
остава нелечимо заболяване. В 
голяма част от случаите се раз-
вива нова патологична тъкан във 
вече оперирана зона или извън 
нея. Консервативното лечение 
на това заболяване включва физи-
отерапевтични процедури, ши-
ниране, кинезитерапия и локално 
инжектиране на кортикосте-
роиди и на collagenase clostridium 
histolyticum. Най-сериозното ус-
ложнение от кортикостероидни-
те апликации е възможността за 
спонтанна руптура на флексор-
ните сухожилия [1, 7].

При колагеназна фасциотомия 
и иглената перкутанна фасцио-
томия, като нежелан резултат 
може да се посочи разкъсването 
на флексионното сухожилие и ув-
реда на дигиталните нерви. Ре-
цидивите присъстват при все-
ки метод на лечение в определен 
процент в един достатъчно дъ-
лъг срок на проследяване. Най–
общо хирургични методи с голя-

ма екстензивност се отличават 
с нисък процент рецидиви, но ви-
сока степен на усложнения. Мини-
мално инвазивни техники дават 
добри резултати в краткосрочен 
план с минимални усложнения, но 
на цената на високата степен ре-
цидиви [2].

Хирургията при болест на 
Дюпюитрен често е успешна, но 
операцията не е най-добрият ва-
риант за всички пациенти. След 
операцията възстановяването е 
дълго и изисква значителна сле-
доперативна терапия на ръцете, 
ограничавайки способността на 
пациентите да се върнат на ра-
бота или да възобновят ежеднев-
ните си дейности и занимания [4, 
6, 8, 10].

Техниката, която се използ-
ва в  ергон терапията  носи име-
то си от гръцката дума  „еrgon“, 
която се превежда като про-
дукт от човешката дейност.  
Методът комбинира статична 
и динамична манипулация върху 
меките тъкани и по-специално об-
вивката на мускулите - фасцията. 
Техника е иновативно разрабо-
тване на по-стари подходи (тех-
ника IASTM, техника GRASTON, 
техника SMART TOOLS, техника 
за подпомагане на масаж), и се ба-
зира на теорията за миофасциал-
ните меридиани, описана за пръв 
път от Томас Майърс и Ида Ролф. 
Тя се прилага на специфични точ-
ки на ограничения на тъканта и 
прилепване по дължината на фа-
сциалните меридиани. IASTM се 
прилага, като се използват специ-
ално разработени инструменти с 
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мобилизиращ ефект върху меките 
тъкани (например цикатрикс, ми-
офасциална адхезия) за намаляване 
на болката и подобряване на ди-
апазона на движение и функция. 
Използване на инструменти оси-
гурява механично предимство и 
позволява по-дълбоко проникване, 
като същевременно намалява на-
ложения стрес върху ръце. Лечени-
ето с IASTM стимулира съедини-
телната тъкан, да се ремоделира, 
чрез резорбция на фиброза и пре-
дизвикване  регенерация на кола-
ген [5].

Целта в настоящият доклад е 
да разгледа ефекта от приложе-
нието на Ergon техниката при 
пациент с контрактура на дюпю-
итрен лекуван оперативно.

Методика на изследването: 
Изследванията са проведени в 
МБАЛ-Благоевград, Отделение по 
ортопедия и травматологияна 
пациент с професия хирург на 62 
годишна възраст с оперативно 
лечение на контрактура Дюпю-
итрен на дясната ръка. Мето-
диката е приложена на 16-ти сле-
доперативен ден и е с продъл-
жителност 2 месеца. Проведени 
са функционални изследвания: 
ММТ на флексиори и екстензори 
на пръстите, измерване екстен-
зорния дефицит на метакарпо-
фалангеалните стави, измерване 
отстоянието от проксималната 
и дистална дланна гънка.

В методиката на кинезите-
рапията са приложени следните 
средства:

• Ставно мобилизационни тех-
ники

• Обработка на цикатрикс с ер-
гон техника 

• Техники от ПНМУ
• Масаж
• Упражнения с уреди
В първите 3 процедури е при-

ложен мануален масаж и ръчна 
обработка на цикатрикс поради 
повишената сензитивност на 
палмарния регион. Ергон техни-
ката се извършва 2 пъти седмич-
но. Заедно с обработката на ци-
катрикса се извършва и мобили-
зация на фасцията разположена 
по протежението на предмиш-
ницата. Извършват се техники 
за отсепариране на мускулните 
глави в предмишничният реги-
он.

Първоначално се извършва об-
работка на цикатрикса без дви-
жение, след омекването му по 
време на обработката пациента 
се приканва да извършва активни 
движения за екстензия на пръ-
стите и китката. 

Първоначалните процедури с 
Ергон инструментите  предиз-
викват умерена болка, но след 
2-3 процедура сензитивността 
намалява, а също има и наличие 
на подобрение във функционални-
те резултати. Ергон техниката 
предизвиква локално възпаление с 
времетраене от 24 до 48 часа. 

Цикатрикса се обработва от 
периферията към центъра и об-
ратно, но не се извършва директ-
но третиране върху ръба му. Тре-
нирането с Ергон инструменти-
те предшества гореизброените 
процедури по време на кинезите-
рапията.
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1-ви ден от КТ 1-ва седмица

Резултати и анализ 

При първата процедура по ки-
незитерапия установихме 20° 
екстензорен дефицит на  IV и V 
пръст на дясната ръка, в края на 
процедурите дефицита намаля 
до 5°.

При ММТ в началото на про-
цедурите отчетохме за флексия 
оценка 2 за екстензия оценка 2+, 
в края на процедурите отчето-
хме за флексия оценка 4, за ек-
стензия оценка 4.

При измерване на отстояни-
ето от проксималната дланна 

Фиг. 2. Етапи от методиката на кинезитерапията – една седмица 
след КТ.

1-ви месец 2-ри месец

Фиг. 3. Етапи от методиката на кинезитерапията – първи и втори 
месец след КТ.

гънка в началото на процедурите 
отчетохме 3см., в края на проце-
дурите 0.5 см.

При измерване отстоянието 
на дисталната дланна гънка в на-
чалото на кинезитерапията от-
четохме 2см., в края на процеду-
рата 0см.

Заключение

След проведената кинезитера-
пия при пациенти с контрактура 
на Дюпюитрен, се наблюдава по-
добрение в стойностите на пока-
зателите след прилагане на Ергон 
техника.
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Представени са доказател-
ства, че приложението на Ергон 
Техниката е ефективно сред-
ство, за възстановяване на обема 
на движение и функцията на ръ-
ката.

Представени са доказател-
ства, че приложението на Ергон 
Техниката е ефективно сред-
ство, за възстановяване на ММТ 
на мускули на дланта, след опера-
тивно лечение на контрактура 
на Дюпюитрен.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Специализирана кинезитерапия при деца с детска
церебрална парализа

Маргарита Аврамова

Specialized kinesitherapy in children with cerebral palsy 

Margarita Avramova

The aim of this study is to compare the effect of specialized kinesitherapy in 
two age group children with cerebral palsy. 40 children with spastic cerebral 
palsy were included. First group mean age 3,75±0,19, and the other 5,85±0,75. 
MAS, Goniometry and GMFM-66 were used for assessment before and after 
treatment. Children received specialized kinesitherapy (Doman-Delacato and 
Perffeti methods) daily for 3 months. Data were analyzed using Prism 3.02. 
MAS results at the begining were 7,95±0.44 for the first age group 8,6±0.37 for 
the second one. Finally the results shows 3,65±0.31 and 6,3±0.32 respectively 
(p <0.05). Joint mobility increase in large joints for two groups, but more in 
first age group (p <0.05). The GMFM-66 results in the beginning were 71,92 
±3,38 for the first and 71,34±3,97 for the second group, and finally achieve 
76,25±3,48 и 71,63±3,93. Treatment significantly reduces muscle spasticity 
and increase range of movement for children first age group children. GMFM 
shows better results in elder children too. Therefore, specialized kinesitherapy 
is effective to improve motor development and motor activity in children with 
cerebral palsy, but even more effective as sooner it is started.  

Keywords: children, cerebral palsy, specialized kinesitherapy

Целта на настоящето изследване е да се сравни ефектът от прило-
жение на специализирана кинезитерапия на деца с детска церебрална 
парализа от две възрастови групи. 40 деца бяха включени в изследва-
нето на средна възраст 3,75±0,19 за първата изследователска група и 
5,85±0,75 за втората. За оценка на измерваните показатели, преди и 
след лечението, използвахме MAS, стандартна ъглометрия и GMFM-
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66. Специализирана кинезитерапия (включваща методиките Доман-
Делакато и Перфети), беше прилагана на децата ежедневно в продъл-
жение на 3 месеца. Резултатите са обработени с Prizm 3.02. Мускулна-
та спастичност в началните измервания беше 7,95 ±0.44 за първата и 
8,6±0.37 за втората изследователска група, докато в края на периода 
тези стойности достигнаха съответно 3,65±0.31 и 6,3±0.32 (p <0.05).  
Обема на движение се подобрява основно при големите стави на край-
ниците в двете групи, но по-добри резултати отново имаме при по-
малките деца (p <0.05). Резултатите от GMFM-66 в началните измер-
вания бяха 71,92±3,38 за първата и 71,34±3,97 за втората изследовател-
ска група, докато в края на периода се отчетоха съответно 76,25±3,48 и 
71,63±3,93. В заключение можем да кажем, че специализираната кинези-
терапевтична методика подобрява двигателната активност на деца 
с детска церебрална парализа, но резултатите са по-добри колкото по-
рано бъде приложена. 

Ключови думи: деца, церебрална парализа, специализирана кинезите-
рапия

Въведение

Детската церебралната парализа 
(ДЦП) е едно от най-често сре-
щаните заболявания в детска-
та невропатология. Средната 
честота за Европа е 2,5 на 1000 
новородени  Тя обхваща сбор от 
смущения причинени от увреди 
на мозъка преди, по време или 
след раждането на детето [10,13]. 
През последните 40 години, въ-
преки широко разпространеното 
използване на техники за наблю-
дение на плода, сърдечен ритъм 
и 5- до 6 – кратно увеличение на 
цезаровите сечения, като родо-
разрешение, не се отбелязва на-
маляване в честотата на ДЦП в 
развитите страни, което показ-
ва сериозността на разглеждана-
та нозология [2,18]. 

Лечението започва в първите 
месеци от живота на детето 
чрез методите на лечебната физ-

култура. Доказано е, че целенасо-
ченото прилагане на специално 
разработени комплекси от упраж-
нения, помагат за подобряване на 
здравето, за увеличаване на мобил-
ността на гръбначния стълб и за 
развитието на основни двигател-
ни умения при подрастващите 
деца [17]. Това важи в пълна сила 
за децата с неврологични увреди. 
Целта на лечението е да се осигури 
полезна и максимална двигателна 
активност на детето, за да спре 
появата на контрактури на мус-
кулатурата и последващи мускул-
но-скелетни деформации [6]. 

Ефектът от рехабилитация-
та е бавен, но сигурен. Модерна-
та медицина предлага и допъл-
нителни големи възможности 
като например лазер-терапията 
и лазерната акупунктура при ле-
чението на ДЦП, както и робот-
асистирана терапия от най-ново 
поколение [19, 20].
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Все по-често в международ-
ната литература, през послед-
ните десет години се срещат 
изследвания върху ефектът от 
кинезиотейпинг методиката 
при деца с ДЦП и резултатите 
които отчитат по отношение 
ефекта от приложението му са 
добри, но краткотрайни [9,10]. 
Доказано е, че приложението му 
подобрява функцията на фасция, 
мускул, става, силата и обема на 
движението, тонизира или ин-
хибира миофасцията, преодолява 
болката,редуцира лимфо и кръ-
востазата, стимулира проприо-
рецепцията, подобрява движени-
ята и координацията [14].

Прилагането на кинезитера-
пия непрекъснато се развива и 
усъвършенства чрез използване 
на нови подходи за стимулиране 
на процесите на регенерация, мо-
зъчна пластичност и реорганиза-
ция [8]. 

Редица проучвания проследя-
ват ефекта на някои неврора-
звойни методики базирани на 
кинезитерапията върху мускул-
ната сила, спастичност и груба 
моторика при деца със спастич-
на церебрална парализа. По-голя-
мата част от тях достигат до 
извода, че невроразвойните ме-
тодики, базирани на физикална-
та терапия, са достатъчно ефек-
тивни и дават добри резултати 
при прилагането им на деца със 
спастичен тип церебрална пара-
лиза [5].

В днешни дни съществуват 
редица специализирани мето-
дики, доказали своята ефектив-

ност през годините, но и такива 
които са били отричани, по една 
или друга причина или такива чи-
ято ефективност все още не е 
добре проучена и доказана у нас. 
Такива са двете методики на До-
ман-делакато и Перфети, кои-
то разглеждаме в настоящото 
проучване [1, 4]. Методиката  на 
Доман-Делакато използва серия 
от специфични, сетивно-двига-
телни модели на движение – хо-
молатерален и кръстосан модел 
които се повтарят многократно 
през деня от поне трима специа-
листи. Освен това предлага сис-
тема от упражнения за релакси-
ране на крайниците, за пълзене и 
лазене по наклонени плоскости, 
ходене, равновесие, висове и спе-
циализирани дихателни упражне-
ния. Методиката на Перфети е 
насочена главно към стимулация 
на тактилната чувствителност 
на крайниците чрез палпация на 
различни предмети, повърхно-
сти и текстури. Двете методи-
ки се базиран на сравнително но-
вооткритите невропластични 
свойства на мозъка. Последните 
открития относно мозъчната 
пластичност, свързана с обучени-
ето и адаптационните процеси, 
компенсиращи неврологичните 
лезии, дава основание на специа-
листите да развиват разнообраз-
ни и по-подходящи методи за ле-
чение на пациентите с невроло-
гични увреждания. Засилването 
на мускулите и терапията с уп-
ражнения са важна част при мо-
торното възстановяване в след-
ствие на мозъчно увреждане, но 
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възвръщането на една функция е 
силно зависимо от невропластич-
ността, която представлява ка-
пацитета на моторния кортекс 
да модифицира функционалната 
си организация, като резултат 
от придобивания опит. Проме-
ните в кортикалните карти се 
отбелязват чрез специфичните 
аспекти на предлаганите стиму-
ли за реакция (мотивация, придо-
биване на сръчности) и  не само 
резултат от повторения и сило-
ви тренировки. Дозата (броят на 
движенията) и интензивността 
(движения за единица време) на 
тренировката са важни и кри-
тични фактори за активацията 
на кортикалната пластичност 
[20]. За децата с тази диагноза 
се грижи мултидисциплинарен 
екип. Чрез работа в екип се по-
стига приемственост на грижи-
те и способност за цялостен по-
глед към нуждите на потребите-
ля на услуги, наличието на набор 
от умения, както и взаимна под-
крепа и обмен [16].

Всички специалисти, работе-
щи в областта на детската нев-
ропатология, и в частност с деца 
с ДЦП, се обединяват в една и 
съща кауза и имат една и съща 
крайна цел, а именно постигане 
на възможно най-добри резулта-
ти за възможно най-дълъг период 
от време. Съществуват редица 
доказали своята ефективност ме-
тодики, комбинации от различни 
такива и множество иновативни 
подходи чийто ефект все още не е 
напълно доказан. Със сигурност не 
съществува методика която да 

е еднакво ефективна при всички 
деца тъй като всяко едно от тях 
е уникално и различно. Поради 
това от изключително значение е 
индивидуалния подход, на който 
сме базирали и нашата кинезите-
рапевтична програма. В проучва-
нето проследяваме и сравняваме 
ефектът от приложение на спе-
циализирана кинезитерапевтич-
на методика, която е комбина-
ция от рутинна кинезитерапия 
и елементи от невроразвойните 
методики на Доман-Делакато и 
Перфети при деца с ДЦП разде-
лени в две възрастови групи. Спо-
ред авторите преди пет годишна 
възраст детето може да абсорби-
ра лесно огромно количество ин-
формация. Ако детето е по-малко 
от четири, ще бъде по-лесно и по-
ефективно, преди три още по-лес-
но и много по-ефективно, а преди 
две- най-лесно и най-ефективно 
от всички. В настоящето про-
учване искахме да докажем дали 
това се отнася и за някои пока-
затели на физическото развитие 
при деца с ДЦП.

Изложение

Нашата работна хипотеза е, 
че ефектът от приложението на 
специализирана, авторска кинези-
терапевтична методика би бил 
много по-голям ако се приложи в 
по-ранна възраст (при децата от 
първата възрастова група), тъй 
като невропластичните свой-
ства на мозъка са по-изразени в 
по-ранните етапи на детското 
развитие. 



238  Спорт и наука, извънреден брой /2019

Целта на настоящето изслед-
ване е да се сравни ефекта от 
приложение на специализирана 
кинезитерапевтична методика 
на деца с ДЦП от две различни 
възрастови групи. 

Така поставената цел предпо-
лага разрешаване на следните за-
дачи:

1. Да се проследи и сравни дина-
миката по отношение на резул-
татите от теста на Ashworth за 
мускулна спастичност, на децата 
от двете възрастови групи. 

2. Да се проследи какъв е ефек-
тът на специализираната мето-
дика по отношение обем на дви-
жение на децата от двете групи, 
на раменна, лакътна, тазобедре-
на и коленна стави. 

3. Да се сравни ефектът на 
методиката върху цялостното 
двигателно развитие и груба мо-
торика на децата от двете гру-
пи. 

4. Да се направи анализ на по-
лучените резултати и да се обоб-
щят изводи за практиката.

Материал и методи

Контингент и организация на 
изследването - Контингент в на-
стоящото изследване са 40 деца, 
разделени в две изследователски 
възрастови групи. Средната въз-
раст (Û±SD) на децата от първа-
та група е 3,75±0,19, а на децата 
от втората 5,85±0,75. Критери-
ите за включване на децата в из-
следването бяха следните: 

1. Да са с поставена диагноза 
ДЦП – спастична хемипареза.

2. Да са на възраст от 3 до 5 го-
дини за първата изследователска 
група и от 5 до 7 години за втора-
та група.

3. Без тежки придружаващи 
заболявания или увреди – епилеп-
сия, слепота, глухота и т.н.

4. Да не са претърпявали ни-
какви ортопедични хирургични 
интервенции през последните 6 
месеца.

5. Да не са били третирани с 
ботулинов токсин А през послед-
ните 6 месеца.

Функционалните тестове и 
физиотерапевтичните проце-
дури са проведени след подроб-
но запознаване на родителите 
с методиките и подписване на 
информирано писмено съгласие. 
Изследването беше проведено за 
периода от м. май 2017 до м. юли 
2017  г. в ДЦДМУ „Слънчев ден“, 
гр. Симитли. 

Функционални тестове

Методиката на изследване 
включва провеждане на функцио-
нални изследвания и тестове 
– тест на Ashworth за оценка на 
мускулна спастичност, стан-
дартна ъглометрия и тест за 
оценка на глобалната моторика 
- GMFM-66.  

1. Мускулна спастичност. Към 
обективното изследване на ске-
летната мускулатура, освен ог-
леда, палпацията и описаните 
по-горе методи, приложихме и 
пасивното изследване на тону-
са, чрез тест на Ashworth. При 
пасивна флексия и екстензия на 
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тазобедрената, колянната, горна 
скочна става, раменна, лакетна 
и гривнена става, се поставят 
следните оценки: 1 – леко покач-
ване на тонуса, или нормално съ-
противление в края на движение-
то; 2 – силно покачване на тонуса 
през целия обем; 3 – значително 
покачване през целия обем; 4 – 
крайника е фиксиран в сгънато и 
разгънато положение.

1. Ставна подвижност. При на-
маляване на мускулната спастич-
ност на децата с ДЦП, съответ-
но се увеличава и възможният 
обем на движение в ставите на 
горен и долен крайник. Това отче-
тохме с прилагане на стандарт-
на ъглометрия, по SFTR мето-
диката. Беше измерен обема на 
движение за по-големите стави, 
съответно раменна и лакътна за 
горен крайник и тазобедрена и ко-
ленна за долен крайник.

2. Глобална моторика. При ув-
реждането на централните дви-
гателни неврони, каквото е ес-
теството на увредите при ДЦП, 
често се установява, че пациента 

не може да контрахира определен 
мускул, но извършва движение 
в което този мускул не участ-
ва. GMFM-66 е стандартизиран 
изследователски инструмент 
съставен и утвърден за измер-
ване на промяната в глобалната 
моторна функция с течение на 
времето при децата с ДЦП. То-
чковият ключ е предназначен да 
бъде основна водеща линия, къде-
то 0 – не започва, 1 – започва, 2 – 
частично завършва, 3 – завършва, 
НТ – не е тествано.

Кинезитерапевтична програма

На децата беше приложена ру-
тинна кинезитерапевтична ме-
тодика, 3 пъти седмично по 50 
min, включваща масаж, термоте-
рапия, стречинг, пасивни, актив-
ни и фийтбол упражнения. Освен 
до тук изброените средства бяха 
включени елементи от двете не-
вроразвойни методики на Доман-
Делакато (Фигура 1) и Перфети 
(Фигура 2) ежедневно, по 3-4 пъти 
на ден, както и рекреативни за-

Фиг. 1. Кръстосан и хомолатерален модел на движение по Доман-
Делакато
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Фиг. 2. Материали за тактилна стимулация за долен и горен крайник 
по Перфети

№ Кинезитерапевтични 
методики и упражнения

Дозировка/ методически 
указания Възраст

1. Масаж
3 пъти/седмично

В началото на 
процедурата – 5-10 мин

3-7г.

2. Термо/Криотерапия

3 пъти/седмично
Според сезона

Преди пасивните 
упражнения – 5 мин

3-7г.

3. Пасивни упражнения/ 
стречинг/ механотерапия

3 пъти /седмично
В много бавен темп – 

5-10 мин
3-7г.

4. Активни упражнения
3 пъти/седмично

Аналитично за отслабени 
мускулни групи 10 мин

3-7г.

5. Фийтбол упражнения

3 пъти/седмично
Различни топки с 

подходяща форма и размер
5-10 мин

3-7г.

6.
Рефлекторна кинезитерапия
• Перфети
• Доман-Делакато

Дозировка: Ежедневно; 
Според техниките – 

неколкократно през деня
5-10 мин

3-7г.

7.

Рекреация
• “fit and fun” (танци и 
спортове)
• Кондуктивно обучение

2 пъти/ седмично
Групово; според сезона на 

открито
20-30 мин

3-7 г.

Таблица 1. Кинезитерапевтична програма
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нимания 2 пъти седмично (по из-
бор – спортни, подвижни игри, 
танци, дейности от ежедневния 
живот) (Таблица 1). Периода на 
наблюдение продължи 3 месеца, 
като измервания бяха извършени 
в началото и в края на този пе-
риод.

Данните са обработени със 
статистическия пакет Prizm 
версия 3.02. Статистическите 
процедури използвани при обра-
ботката на данните от експе-
римента могат да се групират 
на Елементи от описателната 
статистика и проверка на хипо-
тези. За определяне значимост-
та на различията между групи-
те е прилаган U-критерия на 
Mann-Whitney. Допълнително за 
сравняване на средните пости-
жения на изследваните деца в 
двете групи е използван t - кри-
терий за независими извадки. За 
статистически достоверни раз-
личия приемахме стойности при 
които p<0.05.

Резултати и анализ

1. Влияние на методиката вър-
ху мускулния хипертонус. 

Мускулната спастичност в на-
чалните измервания е 7,95±0.44 
за първата и 8,6±0.37 за втора-
та изследователска група (Фигу-
ра 3 А), докато в края на периода 
тези стойности са съoтветно 
3,65±0.31 и 6,3±0.32 (Фигура 3 Б). 
От представените графики на 
Фигура 3, става ясно, че мускулна-
та спастичност намалява много 
повече при децата от първата 
изследователска група в края на 
изследователския период. Ре-
зултатите от прилагането на 
критерия на Mann-Whitney по-
казват статистически значими 
различия в крайните измервания 
(р<0,001<α=0,05) при децата от 
първата изследователска група, 
което доказва по-голямата ефек-
тивност на методиката при де-
цата на възраст от 3 до 5г.

Фиг. 3. Динамика на резултатите от Ashworth test – в началото – А и в края 
– Б на изследователския период за първа и втора възрастови групи

*** Статистически достоверни различия при p<0.001 (Mann Whitney 
criteria) в края на изследователския период между първа и втора възрастови 
групи

А Б
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Един от водещите проблеми 
при децата с ДЦП е промяната 
в мускулния тонус и като резул-
тат от това различни ортопе-
дични и функционални усложне-
ния. Спастичността може да 
се опише като разстройство на 
двигателния рефлекс, характери-
зиращо се със скорост-зависимо 
повишение на тоничния стреч-
рефлекс, с патологично-оживени 
сухожилни рефлекси, резултат от 
свръхвъзбудимост на рефлекса на 
разтягане на мускула [15].

Редица изследвания проследя-
ват ефекта на различни методи-
ки които да повлияят спастично 
повишеният мускулен тонус при 
децата с ДЦП. Една значителна 
част от разработената от нас 
кинезитерапевтична методика 
беше насочена именно към повли-
яване на мускулния хипертонус 
при децата с тази диагноза, тъй 
като както ние така и редица ав-
тори смятат, че това е водещия 
проблем при тях и повлияването 
му води до подобряване на реди-
ца други показатели като обем на 
движение, груба моторика и т.н. 
[15]. Средствата които включи-
хме за повлияване на хипертонуса 
основно бяха – пасивни упражне-
ния, масаж, стречинг, термоте-
рапия и специализираните мето-
дики на Doman-Delacato и Perfetti. 

Множество изследвания до-
казват положителния ефект на 
продължително повтарящи се 
пасивните упражнения върху пов-
лияването на мускулния тонус на 
деца с ДЦП. Получените резул-
тати в тях показват подобрение 

по отношение на активния обем 
на движение, мускулната спас-
тичност, Times Up-and Go test и 
6-Minute walk test.  Например, пов-
тарящите се, пасивни мобилиза-
ции биха могли да бъдат ефектив-
ни и да намалят спастичната 
хипертония на долни крайници в 
следствие на което да се подобри 
и походката при такива деца [3].

В нашата авторската мето-
дика са включени специализирани 
масажни похвати и термоте-
рапия които също имат доказан 
ефект върху спастиката. Актив-
ните упражнения приложени на 
антагонистите на спастичните 
мускулни групи по рефлекторен 
път също повлияват тонуса на 
спастичната мускулатура. Па-
сивно и правилно приложеният 
стречинг, до прага на приятна 
поносима болка, отново оказва 
положително влияние върху хи-
пертонуса. Специализираните 
методики стимулират мозъчна-
та пластичност, но освен това 
двигателните модели които из-
ползват отново повлияват спас-
тичните мускулни групи.

Резултатите постигнати при 
децата от първата изследова-
телска група са значително по-
добри, което се дължи на факта, 
че невропластичните функции 
са много по-изразени в по-ранни 
етапи на детското развитие. Ос-
вен това, в по-ранна възраст все 
още степента на мускулна спас-
тичност не е достигнала своя 
пик, което обикновено се случва в 
периода на бурен растеж. Децата 
в по-ранна възраст не все още не 
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са развили и затвърдили патоло-
гични двигателни модели на дви-
жение, и по-рано приложената 
методика може да предотврати 
или намали този процес. Като 
цяло по-добрите резултати по-
лучени при децата от първата 
изследователска група са доказа-
телство на факта, че ранната 
интервенция е критичен фактор 
за резултатите от прилаганата 
кинезитерапия.

1. Влияние на методиката
върху обема на движение 

По-значими резултати полу-
чихме по отношение обема на 
движение на раменна става (РС) 
и тазобедрена става (ТБС). В на-
чалните измервания обема на 
движение на раменна става беше 
143.5±6.5 за първата и 143.5±5.2 за 
втората възрастова група. (Фи-
гура 4 А), докато в края на пери-

Фиг. 4. Динамика на резултатите от ъглометрия на децата от 
двете изследователски групи, в началото и в края на изследователския 
период за раменна и тазобедрена стави
* Статистически достоверни различия при  p<0.005 (Mann Whit-
ney criteria) в края на изследователския период между първа и втора 
възрастови групи
***Статистически достоверни различия при  p<0.001 (Mann Whit-
ney criteria) в края на изследователския период между първа и втора 
възрастови групи

 В. Начални измервания за ТБС  Г. Крайни измервания за ТБС
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ода тези стойности достигнаха 
съoтветно 163.3±3.5 за първата 
и 148.5±4.67 за втората група 
деца (Фигура 4 Б). В началните 
измервания обема на движение 
на тазобедрена става е 101.0±3.34 
за първата и 98.75±2.95 за вто-
рата възрастова група. (Фигура 
4 В), докато в края на периода 
тези стойности са съoтветно 
118.3±1.93 и 104.5±2.23 (Фигура 4 Г). 
От представените графики на 
Фигура 2, става ясно, че обема на 
движение се увеличава много по-
вече при децата от първата из-
следователска група. Резултати-
те от прилагането на критерия 
на Mann-Whitney показват ста-
тистически значими различия в 
крайните измервания на децата 
от първата изследователска гру-
па (р<0,05). Обема на движение 
се увеличава и в останалите из-
мервани стави на горен и долен 
крайник, но без статистически 
значими различия при децата от 
двете изследователски групи.

Обема на движение в големите 
и малки стави на горен и долен 

крайник при децата с ДЦП до го-
ляма степен зависи от мускулния 
хипертонус. Тъй като при деца-
та от първата изследователска 
група, мускулната спастичност 
се повлиява в доста по-голяма 
степен, то и резултатите по 
отношение обема на движение са 
много по-значими при децата от 
същата възрастова група. 

1. Влияние на специализираната 
методика върху грубата мото-
рика 

Грубата моторика на децата 
отчетена с GMFM-66 в начал-
ните измервания е 71,92±3,38 за 
първата и 71,34±3,97 за втора-
та изследователска група (Фигу-
ра 5 А), докато в края на периода 
тези стойности са съoтветно 
76,25±3,48 и 71,63±3,93 (Фигура 5 
Б). От представените графики 
на Фигура 5, става ясно, че груба-
та моторика се повлиява поло-
жително при децата от двете 
изследователски групи. Получени-
те резултати, обаче не показват 

Фиг. 5. Динамика на резултатите от GMFM-66 – в началото – А и 
в края – Б на изследователския период за първа и втора възрастови 
групи
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статистически достоверни раз-
личия, вероятно поради краткия 
период на наблюдение на децата. 

Доказана е причинно-следстве-
ната връзка между мускулната 
спастичност, мускулна сила, гру-
ба моторика и функционални 
възможности при деца с ДЦП. 
Наблюдава се значителна ди-
ректна връзка между мускулната 
спастичност и грубата мотори-
ка измерена с GMFM, както и ко-
релация между мускулната сила 
и грубата моторика при тези 
деца. Отчетена е също взаимо-
връзка между грубата моторика 
и функционалните възможности 
и ДЕЖ. Съответно мускулната 
спастичност има голям инди-
ректен негативен ефект върху 
грубата моторика и ДЕЖ, дока-
то мускулната сила има доказа-
но позитивен индиректен ефект 
върху същите показатели. От 
това може да се направи извода, 
че би било по ефективно при деца 
с ДЦП да се използват актив-
ности базирани на дейности от 
ежедневието, от колко дейнос-
ти базирани на увреждането на 
самото дете. Това би довело до 
намаляване на неговите функцио-
нални ограничения [8].

Редица проучвания отчитат 
значителни подобрения по от-
ношение на грубата моторика 
на децата, след приложение на 
Bobath терапия, в свое пилотно 
проучване [9]. Същите резулта-
ти получават и Tekin, et.al. в свое 
изследване относно ефектив-
ността на невроразвойна тера-
пия по Bobath, за подобряване на 

постуралния контрол и равнове-
сие при деца с ДЦП. Докладват за 
статистически значими разли-
чия при всички показатели между 
двете изследователски групи [12].

В обобщение, бихме могли да 
кажем, че в настоящето проучва-
не получихме по-добри и статис-
тически значими резултати по 
отношение на мускулната спас-
тичност и обема на движение 
при децата от първата изсле-
дователска група. Това от своя 
страна води до подобрение на 
глобалната моторика. При този 
показател, обаче за периода на из-
следване динамиката на резулта-
тите показва по-голямо подобре-
ние при по-малките деца, но все 
още без статистически значими 
различия, което според нас се дъл-
жи на краткия период от време. 
GMFM-66 е сложен функционален 
тест който съдържа няколко раз-
дела свързани с различни глобални 
движения от различни изходни 
положения. Децата от първата 
изследователска група са на по-
малка възраст и в много случаи 
това е причината да бъдат от-
четени по-ниски резултати на 
теста.

Заключение

Разработената и приложена 
от нас иновативна кинезите-
рапевтична методика за деца с 
ДЦП изпълнявана коректно под 
ръководството на специалист и 
в тясна колаборация с родители-
те за изпълнение на програмата 
в домашни условия е ефективна 
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за подобряване на двигателната 
активност и моторно развитие 
на деца с ДЦП. Получените ре-
зултати показват обаче, че ефек-
тът е по-добър колкото по-рано 
бъде приложена.
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Фактори при структуриране на
кинезитерапевтичения подход след
реконструкция на предна кръстна връзка

Factors for the structuring of the kinesitherapeutic
approach after reconstruction of the acl

Мария Граматикова, Стаменка Митова, Наско Вълчев

Аbstract –The purpose of the study is to study the factors determining the 
kinesitherapy approach after reconstruction of an anterior cruciate ligament. 
A diagnostic system for the specific study has been developed, including a new 
test to assess the dynamic strength of patients at different knee conditions. The 
reliability of the tests was investigated and the experiment was fully tested. 
63 patients were examined twice, of whom 31 were included in the control 
group and 32 were in the experimental group. The study contingent was 
composed of patients after reconstruction of the ACL, using the Bone-Patellar 
Tendon-Bone (BPTB) method, during the moderate-protective period. The 
baseline condition of the studied patient parameters was determined - prior 
to the application of kinesitherapy, by conducting a finding experiment. 
An experimental technological model of kinesitherapy for patients after 
reconstruction of anterior cruciate ligament has been developed. A ten-day 
course of kinesitherapy was conducted for each patient individually, with 
the collected empirical material subjected to mathematical and statistical 
processing. The intensity of the knee joint restoration process in the control and 
experimental groups was determined. The credibility of the scientific claims 
is ensured through the applied evidence methods of mathematical statistics, 
a large contingent of patients studied and high reliability of the test battery. 
The kinesitherapy diagnostic system was expanded to identify the condition and 
changes of the knee joint after reconstruction of the ACL by introducing a new 
test to examine the dynamic power of patients.

Ключови думи: колянна става, тест за динамична сила, функционал-
ни изследвания 
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Изложение

Увредата на предната кръст-
на връзка (ПКВ) е най-срещаната 
лигаментарна увреда при човека. 
Тя е вследствие на екстремни 
сили, предизвикващи необичайно 
голяма подвижност в тибиофе-
моралната става. Увредите на 
ПКВ водят до сериозно и трай-
но разстройство на механиката 
на колянната става, поради от-
падането на проприоцептивна-
та и механичната й функция [1]. 
Срещат се по-често при млади 
хора, поради по-динамичния на-
чин на живот, активен спорт и 
екстремни натоварвания. От 
друга страна, двигателната ак-
тивност е фактор, определящ 
както лечебния подход, така и 
кинезитерапията. По данни на 
[4] от изследване на спортният 
травматизъм проведено с 2965 
пациенти, авторът подчертава 
високият процент навяхвания на 
колянната става (КС)–351 броя, 
с относителен дял от 47.5%, от 
общо 739 навяхвания на стави. 
В резултат на навяхванията на 
КС, отчита най-често уврежда-
не на медиален колатерален лига-
мент (МКЛ), следвано от увреда 
на ПКВ, латерален колатерален 
лигамент (ЛКЛ) и на края задна 
кръстна връзка (ЗКВ). Въпреки 
съществуващото мнение, че най-
често срещани са навяхванията 
на глезенната става, то по данни 
на на [4], те са на второ място 
(28.8%), след тези на коляното. 

При тотална руптура на ПКВ 
се проявяват симптомите на 

ротаторната колянна нестабил-
ност „pivot-shift”, „giving way”, во-
дещи до други капсулолигаментар-
ни увреди – лезии на хрущяла, ме-
нисците, развитие на гонартроза 
[15]. В свое изследване [9] прави 
заключение, че хроничната став-
на нестабилност, вследствие на 
хронична, нелекувана руптура на 
ПКВ, води до сериозни хондрални 
дефекти на феморалните кондили 
и развитие на артроза в колян-
ната става. Хондралните лезии, 
които открива са от 12 до 22 мм 
в диаметър. Средна възраст на 
пациентите е 42 години. Индика-
ция за оперативна интервенция и 
реконструкция на ПКВ е голяма-
та степен на нестабилност при 
клиничните тестове на колянна 
става[16].

Данните за най-висок относи-
телен дял на травмите на ПКВ от 
навяхванията на КС, говорят за 
социална значимост на увредите 
и необходимост от разработване 
на актуализирани модели на кине-
зитерапия, както и анализиране 
на факторите при структурира-
нето на кинезитерапевтичния 
подход, за подпомагане на възста-
новителния процес на пациенти-
те, което насочи вниманието ни 
към проучването на проблема. От 
достъпната ни литература ус-
тановихме многобройни тестове 
за клинично диагностициране на 
парциални и тотални руптури на 
ПКВ [10]. Всеки тест има диагнос-
тична стойност, а набора от тях 
е според индивидуалните предпо-
читания на ортопеда и кинезите-
рапевта.
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Ранната и интензивна кинези-
терапия след реконструкция на 
ПКВ на КС, предпазва от разви-
тие на артрофиброза, поддържа 
мускулния лакситет, спомага за 
бързото възстановяване на обема 
на движение в ставата и силата 
на мускулите. Въздейства пре-
вантивно и снижава до минимум 
мио-артикуларните дисфункции, 
развиващи се вследствие на опе-
ративната интервенция, имоби-
лизацията и хипокинезията. 

Кинезитерапията има за цел 
да възстанови артрокинемати-
ката и динамичната ставна ста-
билност, да възстанови напълно 
функционалните способности на 
пациентите и да ги върне в ри-
тъма на нормалните им занима-
ния – комплексните двигателни 
дейности от ежедневния живот, 
хоби, работа, включително спор-
тистите до високото им спорт-
но майсторство. 

Целта на изследването е изу-
чаване на факторите определя-
щи кинезитерапевтичния под-
ход след реконструкция на ПКВ 
на КС.

Задачи на изследването:
1. Изследване на научните кон-

цепции за същността и ролята 
на факторите определящи ки-
незитерапевтичния подход за 
функционално възстановяване 
след реконструкция на ПКВ (по 
литературни източници).

2. Разработване и апробиране 
на тестова батерия за функцио-
нални изследвания при пациенти 
след реконструкция на ПКВ.

3. Установяване на ефектив-
ността на приложената КТ про-
грама върху изследваните показа-
тели.

Материали и методи

Изследването е проведено в 
МБАЛ „Света София”- София, 
ВМА – София, Правителствена 
болница „Лозенец”, ЦФР „Вяра, 
Надежда и Любов“ в Благоевград.

Контингент на изследване: 
изследвани са (двукратно) 63–ма 
пациенти, след реконструкция на 
ПКВ, от които 31 включени в кон-
тролна група и 32 – в експеримен-
тална група. Контингентът на 
изследването (КГ и ЕГ) е съставен 
от пациенти след реконструкция 
на ПКВ, по метода Bone-Patellar 
Tendon-Bone (BPTB), през умере-
но-протективния период (вто-
ри постоперативен месец или 
след имобилизационен месец), с 
или без съпътстващи патологии 
и дисфункции. Към изследвания  
контингент допуснахме пациен-
ти, които, освен с реконструкция 
на ПКВ,  имат и парциална (ме-
диална или латерална) менис-
цектомия, тъй като смятаме, 
че тази патология не забавя и не 
компрометира възстановителния 
процес, тъй като се възстановява 
по-бързо, в сравнение с пациенти 
с увредена само ПКВ. Изключи-
хме пациентите с реконструкция 
на ПКВ и сутура (шев) на менис-
кус, тъй като при шев на менискус 
ходенето с помощни средства се 
удължава с 2 седмици, в сравнение 
с изследвания контингент.      
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Методи на изследване

1. Анализ на литературни из-
точници (дедуктивен метод)

2. Експертна оценка
3. Анкетиране 
4. Тестиране
5. Експеримент
Преди структуриране на ки-

незитерапевтичният подход, 
следва да се анализират няколко 

Таблица 1. Възрастова структура на изследвания контингент 

Група Контролна група Експериментална група

ОбщоПол

Възраст

Мъже Жени Общо       Мъже Жени Общо

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

до 21 г. 6 28 4 40 10 32 6 24 2 29 8 25 18 28,6

22 - 30 г. 10 48 2 20 12 39 10 40 3 43 13 40,6 25 39,7

31– 40 г. 5 24 3 30 8 26 7 28 1 14 8 25 16 25,4

над. 41г. 0 0 1 10 1 3 2 8 1 14 3 9,4 4 6,3

Общо: 21 100 10 100 31 100 25 100 7 100 32 100 63 100

Диаграма 1. Възрастова структура на изследвания контингент

основни фактора с пряко влияние 
върху възстановяването след ре-
конструкция на ПКВ:

1. Модел на руптурата на ПКВ. 
Под „модел“ се има предвид, дали 
руптурата е тотална или парци-
ална. Ако е тотална, лечението е 
най-вече реконструктивно (кон-
сервативното лечение и хирур-
гичната корекция не дават добри 
резултати и не се предпочитат, 
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освен при пациенти с подчертано 
заседнал начин на живот или при 
по-възрастни пациенти). Обик-
новено се пристъпва към интра-
артикуларна реконструкция (т.е. 
чрез поставяне на трансплан-
тант - графт), а не чрез  репо-
зиция на подходящи структури 
(най-вече илио-тибиалния сноп на 
tractus iliotibialis). Ако руптурата е 
парциална, от важно значение е 
кой сноп е увреден (антеро-ме-
диален или постеро-латерален). 
Обикновено се къса АМ сноп (кой-
то е и по-масивен и здрав), като 
ПЛ остава интактен и служи за 
„стабилизираща шина“ подпома-
гайки трансплантанта [6]. 

1. Вид на използвания транс-
плантант. От важно значение 
за структуриране на кинезите-
рапевтичния подход е видът на 
използвания трансплантант, 
подбран за нуждите на рекон-
струкцията. Според това, дали 
е използван алографт или авто-
графт и от каква точно тъкан 
е направен присадъкът, зависи 
доколко кинезитерапията ще 
е агресивна. При използване на 
алографтна тъкан кинезитера-
пията е значително по-щадяща, 
поради данни за персистиране на 
аваскуларна некроза и възпаление 
дори 6 месеца след поставянето 
му. При поставяне на автографт, 
кинезитерапията по отношение 
на трансплантанта е по-агресив-
на, но трябва да се имат в пред-
вид допълнителните дисфунк-
ции в следствие екстрахиране на 
трансплантанта. Обикновено се 
предпочита поставяне на 10 мм 

автографт от lig. patellae, наре-
чен BPTB (Bone-Patellar Tendon-
Bone graft), поради няколко ос-
новни преимущества: лесно до-
биване, тензионна устойчивост 
близка до тази на ПКВ, надежд-
на фиксация, напречно сечение и 
др. Тензи онната сила, на 10 мм 
трансплантант от lig. patellae, 
екстрахиран от централните 
трети на сухожилието, е с първо-
начална здравина от 107% спрямо 
ПКВ, на 3-ия месец е 57%, 56% на 
6-ия месец и 87% на 9-ия постопе-
ративен ме сец. Стресирането 
на трансплантанта трябва да 
се минимализира през периода на 
тъканна некроза (6 седмици), ре-
васкуларизация (8-16 седмици) и 
ремоделиране (16 седмици). Ако 
изпълнението на хирургичната 
процедура е според плануваното и 
няма налични противо показания, 
поради факта, че трансплантан-
тът е най-устойчив на тензио-
нен стрес непосредствено след 
операцията, при ложената кине-
зитерапия в този период може 
да бъде значително по-агресив-
на [6]. Оказва се, че агресивни-
ят рехабилитацио нен подход, в 
началото на възстановяването, 
минимализира усложненията и 
съдейства за максимално въз-
становяване на колянните функ-
ции, след реконструкция на ПКВ. 
При използване на BPTB графт, 
зарастването към феморалния 
тунел е по-бързо (т.к костното 
блокче на трансплантанта зарас-
тва по-бързо към заобикалящата 
го кост) е по-бързо в сравнение със 
зарастването на меката тъкан 
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към тибиалния тунел. Във всички 
случаи обаче, терапевтът следва 
да подбере такива упражнения, 
които предизвикват стабилиза-
ция в тибио-феморалната става 
(компресия) и не предизвикват 
вентрално плъзгане на подбедри-
цата (поради това, че ПКВ е ан-
гажирана не само с подсигуряване 
на ротаторната стабилност в 
коляното, но и на транслаторна-
та). Ето защо, в началото на ак-
тивната рехабилитация, упраж-
ненията в затворена кинетична 
верига (ЗКВ) са приложими, за 
разлика от тези в отворена ки-
нетична верига (ОКВ). При тях 
обаче, натоварването на квадри-
цепса е минимално, като за целта 
се използват упражнения в ОКВ, 
но в диапазона от 65-70º до око-
ло 30º флексия. Не се препоръчват 
резистивни упражнения (особено 
с дълъг костен лост), поради пре-
дизвиканата по този начин вен-
трална транслация и натоварва-
не на трансплантанта.

2. Вид на оперативната тех-
ника. При руптура на ПКВ, за 
реконструктивната процедура 
се използват обикновено single-
bundle или double-bundle техни-
ка. Double-bundle анатомичната 
реконструкция предполага по-до-
бро и бързо възстановяване на би-
омеханиката и ставната стабил-
ност, отколкото single-bundle. 
При парциална увреда обаче, хи-
рурзите правят замяна само на 
увредения лигаментарен сноп, 
т.е използват single-bundle рекон-
струкция. При използване на коя-
то и да е техника, предно-задна-

та стабилност (при 90° флексия) 
се възстановява добре, но рота-
торната стабилност е дефицит-
на обикновено при single-bundle 
реконструкцията [7]. Ето защо, 
кинезитерапията трябва да из-
бягва ножичните сили в коляното 
(най-вече вентралното плъзгане) 
и да акцентира върху подобрява-
не на динамичната стабилност. 
Квадрицепсът трябва да се сти-
мулира изометрично (подвигане 
на прав крак във всички равнини, 
изометрични контракции, елек-
тростимулации), а засилването 
на ишиокруралната и подбедрена-
та мускулатура е задължително, 
т.к те осъществяват дорзално 
плъзгане на тибиалното плато, 
намалявайки стреса върху ПКВ.

3. Съпътстващи увреди. Чес-
то руптурите на ПКВ са в ком-
бинация с други мекотъканни 
увреди. Травматичният механи-
зъм на увредата (хиперекстензия 
в коляното с приложен валгусен 
стрес в затворена кинетична ве-
рига) предразполага към увреди на 
МКЛ, менискусите, дорзалната 
ставна капсула, заден кос лига-
мент, постеро-латерални струк-
тури, медиална ставна капсула, 
m. vastus medialis, ретинакуларни 
увреди и др. Обикновено всич-
ки тези увреди не влияят пряко 
върху кинезитерапията, освен 
в случаите с руптури на МКЛ и 
постеро-медиалните структу-
ри, когато се налага или хирур-
гичното им лечение (корекция 
или реконструкция), или забавя-
не на реконструкцията на ПКВ 
поради консервативен подход 
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към съпътстващите увреди. При 
комбинация с менискални рупту-
ри (най-често на медиалния ме-
нискус и МКЛ, формирайки т.н. 
„ужасна триада“ на O’Donoghue, 
или „травматична кварта“ на 
Ганчев, включваща и увреда на m. 
vastus medialis). При менискална 
руптура също кинезитерапията 
не търпи съществена промяна, 
особено при менисцектомия. На-
товарване с около 50% от те-
жестта на тялото, непосред-
ствено след операцията (със за-
ключена имобилизация) не крие 
риск от увреда нито на менискуса, 
нито на трансплантанта. Тук за-
бавяне на рехабилитацията има 
само по отношение на клековете, 
които не са позволени в самото 
начало. При увреди на аваскулар-
ната менискална зона с използва-
не на шев (inside-in, inside-out, all-
inside техника), следва движени-
ята в ЗКВ с пълно обременяване 
да се забавят, а протективната 
ортеза да се носи по-дълго. Във 
всички случаи обаче, увредата на 
ПКВ и менискусите са предраз-
полагащи фактори за гонартроза, 
медиален компартмент синдром 
и genu varum, като това налага 
много добро възстановяване на 
динамичната стабилизация, мус-
кулният баланс, проприорецеп-
цията и комплексните двигател-
ни синергии.

4. Пол, възраст и ниво на дви-
гателна активност на пациен-
тите. Към настоящия момент 
съществуват убедителни доказа-
телства, подкрепящи по-голяма-
та епидемиология на увредите на 

ПКВ, при жените, в сравнение с 
мъжете. Основните фактори са 
свързани главно с някои: анато-
мични различия, биомеханични 
различия, хормонални и невро-
мускулни фактори. Възрастта 
също е важен фактор, т.к. е уста-
новено, че при възрастни пациен-
ти, биомеханичната здравина на 
ПКВ намалява значително, което 
увеличава риска от увреда. Това, 
заедно с намалената динамична 
стабилност, дегенеративни из-
менения, аксиални деформации 
(евентуално), влошен невро-мус-
кулен контрол и проприорецеп-
ция са фактори, определящи по-
лесното травмиране в напредна-
ла възраст. Въпреки това, увреди-
те на ПКВ са по-чести при млади 
хора, поради по-динамичния на-
чин на живот, активен спорт и 
екстремни натоварвания или в 
следствие на ПТП. Нивото на 
двигателна активност пък е фак-
тор, определящ както лечебния 
подход, така и кинезитерапията. 
При млади пациенти (спортисти 
или не) със задоволителна двига-
телна активност, реконструк-
цията е задължителна, което не 
е така при възрастни пациенти 
водещи подчертано заседнал на-
чин на живот.

5. Налични деформации и дис-
функции. При пациенти с увреда 
на ПКВ следва кинезитерапията 
да се съобрази с евентуални на-
рушения в ставното алиниране, 
както с функционално-обратим 
произход, така и в следствие на 
морфологични изменения. При-
мер за вторите са аксиалните де-
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формации и промяна в тибиалния 
сколон. При деформация тип genu 
varum например, поради депресия 
на медиалното тибиално плато, 
се създават предпоставки за пре-
обременяване на трансплантан-
та, което определя и по-бавния 
прогрес на кинезитерапията. При 
намаляване на тибиалния склон 
(ъгълът сключен между успоредна 
линия, прокарана спрямо медиал-
ното тибиално плато и линия, 
успоредна на надлъжната ос на 
бедрената диафиза) се създават 
предпоставки за вентрално плъз-
гане на тибията (при нормални 
условия, склонът е насочен назад, 
предизвикващ дорзално плъзгане), 
са налице предпоставки за по-го-
лямо от нормалното обременя-
ване на трансплантанта. Мус-
кулно-скелетни дисфункции, като 
например увеличен Q-ъгъл също са 
предпоставки за увеличен стрес 
на трансплантанта. Въпреки, 
че Q-ъгълът измерва степента 
на теглене на квадрицепса спря-
мо пателата, индиректно, чрез 
променения силов вектор (към 
латерално) на мускула се създава 
предпоставка за претоварване на 
трансплантанта в последните 
градуси на екстензия (т.к став-
ното заключване е функция от 
действието на ПКВ, квадрицепса 
и МКЛ, заедно с формата и ста-
вата повърхност на медиалния 
бедрен кондил). Ето защо, за ди-
агностиката и кинезитерапия-
та, установяването и корекция-
та на мускулния дисбаланс, както 
между отделните мускули, така 
и между главите на квадрицепса 

е основа за построяване на кине-
зитерапията. Невро-мускулни 
дисфункции, като например нев-
ропатия на n. femoralis с отпад-
на двигателна симптоматика, 
е предпоставка за развитие на 
genu recurvatum, което преобре-
менява дорзалния ставен отдел и 
ПКВ разбира се.

Методика за функционално
изследване

За оценка на функционалното 
състояние на коленния комплекс 
за установяване на началния по-
тенциал и проследяване на  лечеб-
ния ефект от приложената  кине-
зитерапия (в КГ и ЕГ) и настъпи-
ли промени, използвахме следните 
функционално-диагностични ме-
тоди и тестова батерия:  

1. Изследване на болката:   
а) Количествено измерване на 

болката по визуално - аналогова 
скала (ВАС – от 0 до 10). 

б) Анализ на болката – вид, ло-
кализация и момент на проява.

2. Ъглометрия, по стандарт-
ната SFTR методика – за здрав и 
увреден крак, активна и пасивна 
флексия [11] и екстензия на КС.

3. Сантиметрия - измерват се 
обиколките на двата долни край-
ника на стандартни нива: през 
ставна цепка, m. triceps surae, m. 
vastus medialis, m. rectus femoris и m.  
adductor  longus. Изследване за бе-
дрена хипотрофия; мекотъканен 
оток; хипотрофия на подбедри-
цата.

4. Мануално-мускулно тестува-
не на основните мускули в облас-
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тта на коленният комплек. m. 
quadriceps femoris, m. rectus femoris, m. 
vastus medialis, m. vastus lateralis, m. 
biceps femoris, m. semitendinosus et m. 
semimembranosus, m. tensor fasciae latae 
от съответните изходни поло-
жения.    установяване степента 
на мускулна слабост и преодоля-
ването и. 

5. Изследване за установяване на 
хипертонични и скъсени мускули. 
За установяване на хипертонич-
ни и скъсени мускули от коленния 
комплекс, приложихме палпатор-
но изследване. В края на възмож-
ния обем на движение (при фле-
ксия и  екстензия), ако разтегна-
тата мио-тендинозна структура 
е обтегната и хипертонична, то 
тя е основния фактор, огранича-
ващ физиологичното движение. 

6. Тестуване на статичната 
капсуло-лигаментарна стабил-
ност на коленния комплекс. С цел 
най-вече избягване на противопо-
казания за приложение на лечебни 
техники (ако се използва напр. 
мануална ставна мобилизация).
	Тестуване на вентрална 

нестабилност (предна кръстна 
връзка и вентрална ставна капсу-
ла). Тестуване на вентро-медиал-
на и вентро-латерална нестабил-
ност.
	Тестуване на дорзална 

ставна нестабилност (задна 
кръстна връзка, дорзална ставна 
капсула и аркуатен комплекс).
	Тестуване на латерална 

ставна нестабилност (латера-
лен колатерален лигамент, вен-
тро-латералния отдел на став-
ната капсула).

	Тестуване на медиална 
ставна нестабилност (медиален 
колатерален лигамент, вентро-
медиален отдел на ставната кап-
сула).

Тестуването на капсуло-лига-
ментарната стабилност, при-
лагаме първо върху здравото ко-
ляно, с цел придобиване на пред-
става за нормалния лакситет на 
пациента и следва тестуване на 
увреденото. При изследването, 
мускулите трябва да бъдат ре-
лаксирани, стресиране се прилага 
плавно и постепенно. От значе-
ние е освен лакситета и край-
ния усет, който трябва да бъде 
твърд краен усет (рязък стоп), 
при здрави лигаменти. Мекият 
краен усет, обикновено е инди-
катор за лигаментарна увреда.  
При разлика над 3 mm на лакси-
тета, се счита за патология. От 
тестирането и получените ре-
зултати може да се заключи че 
пациента е със ставна нестабил-
ност, както и дали е вследствие 
на лигаментарна, капсулна и сме-
сена патология. 

Ако са налице данни за кон-
трактури, следва анализ на вида 
им (миогенни; дезмогенни; дерма-
тогенни и т.н), както и модела за 
ограничаване на подвижността 
– капсулен или некапсулен, което 
е показател на капсулна или лига-
ментарна ретракция (скъсяване), 
респ. да определи насоки на лечеб-
ния подход.

7. Тест за изследване на проме-
ни в стабилността  на опората 
[13]. Служи за оценка на промени-
те в стабилността на опората 
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на увредения долен крайник. Ин-
дикативен е и за ефективността 
на прилаганата възстановителна 
КТ методика, както и осигурява 
възможност за точно количест-
вено измерване на интензитета 
на възстановителния процес на 
коляното. Тестът е приложим 
при всякакви увреди на долните 
крайници. Изразява се в едновре-
менно стъпване на две еднакви 
мини- платформи, отчитащи аб-
солютните стойности (в кг) те-
лесно тегло, поето от здравия 
и увредения крак и промените 
в съотношението през възста-
новителния период. Измерва се 
едновременния натиск на двата 
крайника и се определят разлики-
те. За провеждане на процедура-
та следва указание към пациента 
„Моля, стъпете стабилно върху 
двата си крака на платформите, 
застанете мирно и гледайте на-
пред!“, след което изчакваме 10-15 
сек. до стабилизиране на стойно-
стите. 

8. Оценка на възстановяване-
то на статичната мускулна из-
дръжливост на ишиокруралната 
мускултура (флексорите на КС). 
При теста пациента е в ИП-лег, 
подбедрицата на увредения крак 
повдигната на 30 cм. от опората 
като извършва флексия в КС и за-
държа в зададеното положение до 
отказ. При измерванията е при-
ета нормативна граница от 4 
минути ( 240 sec). 

9. Тест за статична мускул-
на издръжливост на m. quadriceps 
femoris  (екстензор на КС) [14].  Те-
стът се изпълнява от ИП-тилен 
лег, като пациента повдига на 30 
cm от опората тестувания долен 
крайник, който е екстензиран в 
КС. Отчитаме времето на задър-
жане в зададеното положение на 
долния крайник, до отказ (в сек.). 
При измерванията е приета нор-
мативна граница от 4 минути ( 
240 сек).

10. Тест за оценка на динамич-
ната сила на долните крайници 



258  Спорт и наука, извънреден брой /2019

(авторски тест - М. Грамати-
кова [3]. Тестиране на динамич-
ната сила на пациентите с дви-
гателно действие с ограничена 
амплитуда,  включващо  много-
кратно изпълнение с максимален 
темп на двигателното дейст-
вие „стоеж – седеж (на фиксиран 
стол, с коригираща се височина) 
– стоеж“, изпълнявано за 30 сек., 
като отчитаме максималния 
брой двигателни действия (брой 
цикли). При седежа - ТБС, КС и 
ГС при всички пациенти са във 
флексия = 900, чрез коригиране на 
височината на опората. По този 
начин стандартизираме условия-
та и резултатите на пациенти-
те са сравними.

За целта преди тестиране, 
коригираме височината на опо-
рата, като с ъгломер се проверя-
ва дали флексията на колянната 
става е 90 градуса. 

11. Тест за диагностика на 
взривната сила на долни крайни-
ци.  Тестиране за установяване 
на възможностите на пациен-
тите да изпълняват вертикален 
отскок. Пациентът е с лице към 

стената и до нея. Повдига една-
та ръка нагоре и докосва стена-
та, като се стреми да е обтег-
ната максимално високо. Поста-
вяме линийка над първата точка 
на докосване и я задържаме.  След 
това пациента сваля ръката долу 
и се отпуска. Даваме указания, че 
следва да отскочи вертикално на-
горе и с ръка отново да докосне 
стената максимално високо над 
първата точка. Отчитаме на ли-
нийката отскока в см. (разстоя-
нието между първата и втора 
точка на докосване).       

Първият тест (преди започва-
не на КТ процедури) проведохме с 
пациентите, които имаха оцен-
ка не по-малка от (-4) по ММТ за 
ишиокрурална и бедрена мускула-
тура. За пациентите с по-ниска 
оценка от (-4) по ММТ , в резул-
тата от първо тестуване запи-
сахме  „ 0 „ сантиметра, без да из-
пълняват теста. При второто 
тестуване, важи същото условие. 
Целта ни бе, предпазване на па-
циентите от компроментиране 
на реконструираната ПКВ и след 
консултация с хирург-ортопед, 
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стигнахме до заключение, че за 
предпазване на пациентите от 
риск, прага за този тест е имен-
но оценка (-4) по ММТ, която 
обуславя достатъчна динамична 
ставна и мускулна стабилност, 
за изпълнение на теста [12].  

12. Скала за функционална 
оценка на състоянието на ко-
лянна става. Скалата включва 
различни категории въпроси, 
които отговарят на различен 
симптом: болка, мио-артику-
ларна стабилност, наличие и по-
ява на оток, обем на движение, 
функционална активност. Всеки 
въпрос от скалата има вариан-
ти на различни отговори, кои-
то носят различен брой точки. 
Пациентът сам отговаря на 
въпросника, след което отчи-
таме резултата, като сумира-
ме точките съответните от-
говори. Максималната оценка е 
20, а минималната е 0. Оценки 
19 и 20 се отчитат, като от-
личен резултат, оценки 15-19 за 
добър резултат. Оценка под 15, 
определя наличие на риск при 
спортна дейност и развитие на 
хронична ставна нестабилност 
[5]. Приложихме скалата, с цел - 
сравнителен анализ на промени-
те във функционалните възмож-
ности на пациентите преди и 
след прилагане на КТ, както и 
сравнение между КГ и ЕГ.

13. Изследване на локомотор-
ните способности на пациентите 
[8].  Комплексна оценка на локо-
моторните способности без по-
мощни средства, при преодолява-

не на разстояние 10м., с контро-
лирани показатели: дължина на 
стъпката с увредения долен край-
ник и брой крачки с увреден и не 
увреден долен крайник.     Изслед-
ването осъществихме с измерва-
нето на следните показатели: 

– Брой на крачките  за преодоля-
ване на разстояние от 10 метра. 
На равен терен, с ролетка изме-
рихме разстояние с дължина 10 
метра. Пациентът преминава 
разстоянието, като ходи без по-
мощни средства. Тестът прове-
дохме двукратно - преди започ-
ване на КТ и след 10-дневното й 
прилагане.

– Дължина на крачката с оперира-
ния долен крайник. На равен терен 
маркираме стартова линия. Па-
циентът застава зад нея, като 
пръстите на стъпалата са на 
линията. Пациентът извършва 
крачка напред с увредения крак. 
Измерваме с ролетка разстоя-
нието от линията до петата и 
отчитаме резултата в сантиме-
три. Връща се в изходно положе-
ние, след което прави крачка и със 
здравия крак, отново отчитаме 
резултата в сантиметри. 

Характеристиката на експе-
рименталния модел на кинезите-
рапия подробно е описана [2]. В 
ЕГ са приложени кинезиотейпинг, 
мануална-мекотъканна мобилиза-
ция по є. Terrier, проприоцептив-
на тренировка за възстановяване 
на динамичната стабилност на 
КС, локомоторна трнировка на 
тредмил, акватерапия и др. 
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Заключение: 

Проучени са методиките на 
кинезитерапия, прилагани при 
посочената увреда на коляното у 
нас и в чужбина, както и диагнос-
тичните системи за оценка на 
състоянието и ефективността 
на приложените модели на кине-
зитерапия. Разработена е диаг-
ностична система за конкретно-
то изследване, включващо и нов 
тест за оценка на динамичната 
сила на долен крайник. Изследва-
на е надеждността на тестове-
те и е проведена пълна апробация 
на експеримента (предварителен 
експеримент). Установено е из-
ходното състояние на изследва-
ните показатели на пациентите 
- преди прилагане на кинезитера-
пия, чрез проведен констатиращ 
експеримент.

Разработен е експеримента-
лен технологичен модел на кине-
зитерапия за пациенти, след ре-
конструкция на предна кръстна 
връзка. Проведен е десетдневен 
курс на кинезитерапия в кон-
тролната и експериментална 
група за всеки пациент индиви-
дуално (формиращ експеримент), 
като събрания емпиричен мате-
риал е подложен на математи-
ко-статистическа обработка. 
Установен е интензитета на 
възстановителния процес на ко-
лянната става в контролната и 
експериментална група.

Достоверността на научните 
твърдения е осигурена, чрез при-
ложени доказателствени методи 
на математическата статисти-

ка, голям контингент изследвани 
пациенти и висока надеждност 
на тестовата батерия.

Разширена е диагностичната 
система на КТ за установяване 
на състоянието и промените 
на колянната става, след рекон-
струкция на ПКВ, чрез въвеждане 
на нов тест за изследване на ди-
намичната сила на долен крайник.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Изследване ефекта на мекотъканна терапия
при DOMS

Study the effect of therapy in soft tissue DOMS

Стаменка Митова, Мария Граматикова,
Наско Вълчев, Любима Харизанова

Аbstract. DOMS, or delayed muscle soreness occurs after eccentric exercise 
and lasts a few days. The tissue damage, induces a local inflammatory response 
and accumulation of waste metabolites as a result of the immune response, which 
further aggravates the symptoms. The aim of this study was to trace the impact 
of soft tissue therapy for DOMS. Contingent in this study were 32 people of 
an average age (X±SD) 19.84±5.44g., Randomly selected, and according to the 
indications for the use of soft tissue therapy in DOMS. Functional tests and soft 
tissue therapy were performed after informed consent of research. The method 
of testing comprises carrying out the functional studies and tests - history, 
somatoskopiya, Borg scale for assessment of palpable pain for m. gastrocnemius 
and m. qudriceps femoris, VAS (Visual Analog Scale). Mean values (X±SD) of 
the pain threshold measured before and 48 hours after the soft tissue therapy 
in DOMS, were 9.03±0.93mm. At the end of the pain threshold was reduced to 
1.31±0.74mm. Soft tissue techniques interrupting pathological aferentatsiya of 
the affected area by normalization of trophic and restore impaired mobility in 
the region.

Ключови думи: DOMS, кинезитерапия, изследване, масаж, мекотъ-
канна терапия, дисфункция, болка.

Изложение

Научните доказателства, съ-
брани през последните няколко 
десетилетия, позволяват да се 

идентифицират най-ефектив-
ните стратегии за обучение и 
подобряване на физическата ра-
бота. Максимизирането на ка-
пацитета на представянето на 
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спортист обаче не е въпрос на 
тренировка. Това зависи и от 
оптимален баланс между трени-
ровка и възстановяване, за да се 
предотврати де адаптацията 
към натрупаните психологически 
и физиологични натоварвания, 
предизвикани от тренировъчно-
то натоварване [15]. Всъщност 
конкуренцията и тренировките 
могат да предизвикат повтаря-
щи се ексцентрични контракции 
и вибрации на тъканите, които 
могат да доведат до увреждане 
на мускулите (т.е. нарушаване 
на структурните протеини в 
мускулните влакна и / или съеди-
нителните тъкани), последващо 
възпаление на тъканите, заба-
вяне на появата на мускулна бо-
лезненост (DOMS) и повишена 
възприемана умора [6]. Промени 
в концентрациите в кръвта на 
показателите за мускулно увреж-
дане [т.е., креатин киназа (CK)] и 
възпалителни биомаркери [C-ре-
активен протеин (CRP) и интер-
левкин-6 (IL-6)], които се наблю-
дават след упражнение и са свър-
зани с появата от DOMS може 
да се използва и за постигане на 
възстановяване на скелетните 
мускули [10, 16].  

DOMS (Delayed onset muscle 
soreness) или забавена мускулна 
болезненост се проявява след екс-
центрично физическо натоварва-
не. Смята се, че се появява от 8 
до 24 часа след тренировка и вър-
ховият є пик е около 48 часа след 
нея и продължава до няколко дни. 
DOMS има различни симптоми 
като болка, скованост, оток, мус-

кулна слабост и дискомфорт при 
походка. Увредата на тъканите, 
предизвиква местна възпалител-
на реакция и натрупване на от-
падни метаболити в резултат 
на имунния отговор, което до-
пълнително влошава симптома-
тиката. Тъканната увреда, може 
да се отнесе най-пряко с болезне-
ността на мускулите, тъй като 
това може да повиши механична-
та чувствителност на мускулни-
те ноцицептори или рецептори-
те за болка, в резултат на което 
по време на разтягане и палпация 
започва да се усеща болка. В опит 
да се предотвратят или облек-
чат симптомите на DOMS се 
използват редица конвенционал-
ни физиотерапевтични средства 
като масаж, потапяне в студена 
вода, вибрация на цялото тяло, 
компресионни дрехи и стречинг 
[1, 11, 13].   

Известно е, че скоростта на 
мускулното съкращение зависи от 
отношението между изометрич-
ната сила, която може да развие 
и големината на товара приложен 
върху фибрите му. Това показва, 
че с увеличаване на скоростта на 
скъсяване на миофибрилите, се 
намалява товара, който може да 
се повдигне. Също така, скорост-
та на скъсяващите съкращения е 
положителна, а на удължаващите 
е отрицателна и при удължаване 
силата на мускула е по-голяма от 
максималната му изометрична 
сила. Тези факти са експеримен-
тално изследвани на различни 
нива и понастоящем е доказано, 
че ексцентричната работа: 
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(1) има най-ниски метаболит-
ни разходи; 

(2) генерира най-ефективна хи-
пертрофия; 

(3) по-ефективна е от концен-
тричната тренировка, защото 
генерира по-голямо напрежение в 
съкратителния апарат и предиз-
виква по-голям анаболитен отго-
вор.

Сателитните клетки, които 
при механичен опън пролифери-
рат в скелетните миобласти и 
са отговорни за хипертрофията 
при физическо натоварване, се 
увеличават в най-голяма степен 
след ексцентрично натоварване. 
Има данни, че ремоделиране се 
наблюдава и в костите след екс-
центрична работа, което повли-
ява остеопенията [14].  

Въпреки, че DOMS не повлиява 
изцяло здравословното състоя-
ние на организма, то може да се 
характеризира с намаляване в 
мускулната сила и координацията 
при определени движения. Нещо 
повече, компенсаторни движе-
ния могат също да се наблюда-
ват като част от реакцията на 
организма по време на DOMS [12].  
При изследване на Hilbert и кол., 
(2002) върху 18 случайно подбрани 
доброволци на възраст 20±1.4г, се 
стига до заключението, че DOMS 
не се повлиява от лечебния ма-
саж 2 часа след тренировката, но 
намалява интензитета на въз-
паление и болка на m. quadriceps 
femoris 48 часа след извършените 
упражнения [8].  

През 2013 г. Valle изследва ефек-
та на компресивна дреха, като 

превенция на отложената мускул-
на болезненост след тренировка. 
Контингент в това изследване са 
15 състезатели бягащи на пътека 
за 40 минути при 73% аеробен ка-
пацитет и при 10% отрицателен 
наклон, носейки компресивна дре-
ха само на едното бедро. След на-
товарването е направена клинич-
на и ЯМР диагностика, за да се 
прецени и измери количеството 
и тежестта на DOMS. Бедрото 
носещо компресивна дреха има 
средно 26,7% по-малко нараня-
вания от контра латералното. 
Заключението на Valle е, че при 
носенето на компресионна дреха 
метод за превенция от DOMS е 
ефективен [19]. До същото заклю-
чение са стигнали и много други 
автори [17, 18].   

Целта на настоящото изслед-
ване е да се проследи въздействи-
ето на мекотъканна терапия при 
DOMS.

Задачи на изследването:
- Разработване и апробиране на 

тестова батерия за функционал-
ни изследвания при лица с DOMS. 

- Разработване и апробиране на 
комплексна мекотъканна тера-
пия при DOMS.

- Установяване на ефектив-
ността на приложената мекотъ-
канна терапия.

Материали и методи

Контингент в настоящото 
изследване са 32 здрави добровол-
ци (13 жени и 19 мъже) на средна 
възраст (X±SD) 19.84±5.44г., под-
брани на случаен принцип. Всич-
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ки участници изпълниха ексцен-
тричен протокол за клек 10x10 
(повторения), за да предизвикат 
мускулно увреждане. Функцио-
налните тестове и мекотъкан-
ната терапия са проведени след 
информирано писмено съгласие на 
изследваните.

Методиката на изследване 
включва провеждане на функцио-
нални изследвания и тестове – 
анамнеза, соматоскопия, Скала 
на Borg за оценка на палпатор-
ната болка на m. gastrocnemius 
и m. qudriceps femoris: Степен 
0 – без усещане; Степен 0,5 – из-
ключително слаба, едва осезаема; 
Степен 1 – много слаба; Степен 
2 – слаба, лека; Степен 3 – умере-
на; Степен 4 – леко засилена; Сте-
пен 5 – силна; Степен 6 – силна; 
Степен 7 – много силна; Степен 
8 – много силна; Степен 9 – из-
вънредно силна, почти максимал-
на; Степен 10 – максимална, ВАС 
(Visual Analog Scale, VAS) изслед-
ван е болковият праг след екс-
периментално индуцирана пал-
паторна болка (при един и същи 
натиск, от едно и също лице) в 
ТТ и оценен с т.нар. визуално-
аналогова скала. Стойностите на 
болковите прагове бяха измерени 
преди и 48 часа след провеждане 
на мекотъканната терапия. VAS 
представлява скала, за оценка на 
болковата перцепция с дължина 
100 mm. Левият край на скалата 
отразява ниво „липса на болка“, 
а десният – „много силна болка“. 
След палпация в ТТ, лицето по-
сочва върху скалата тази точка, 
която според него отразява сила-

та на болковото му възприятие в 
момента на измерването. Интен-
зитетът на болката се регистри-
ра като дължината в милиметри, 
измерена от левия край на скала-
та до точката, посочена от лице-
то. Стойностите на болковите 
прагове са измерени преди про-
веждане на мекотъканна терапия 
и 48 часа след това. Резултатите 
са обработени статистически с 
вариационен анализ и тестове за 
сравняване на средни стойности 
(GraphPad Prism 3.0).

Методика на прилагане на ме-
котъканна терапия - Процедури-
те се прилагат в съответствие с 
протокола. 

Миофасциални техники - ком-
пресия, разтягане и освобождава-
не (релаксация) на меките тъкани 
с цел да се подобри подвижност-
та на фасцията, да се активизира 
циркулацията на кръвта и лим-
фата и да се балансира тонусът 
на статичните и динамичните 
мускули на тялото. 

Мекотъканните техники се 
изпълняват в комбинация с раз-
лични активни или пасивни дви-
жения и въздействат за намаля-
ване на болката, трофично и ре-
лаксиращо върху мускулатурата. 
Всяка техника се изпълнява в про-
дължение на 2-3 мин. 

- V-образно каудално движение 
с пръстите по m. gastrocnemius 
от ИП тилен лег с лека флексия в 
коленните стави.

- Придвижване на тъканите 
посредством палците от калка-
неуса в посока към задколянната 
ямка.
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- Обработване на латералната 
линия на бедрото (m. tensor fascia 
latae) с мек юмручен похват - на-
тиск и приплъзване. 

- Обработване на m. quadriceps 
femoris в каудална посока с юмру-
чен захват 

- Аддукторната група мускули 
на бедрото - в каудална посока с 
помощта на пръстите [2].   

Нервно-мускулни техники – 
приложена е Американската вер-
сия. 

- Техника кожна гънка изпълня-
вана в напречна и надлъжна посо-
ка в съчетание с дъговидна извив-
ка. С похвата се постига бърза 
хиперемия и добра подвижност 
на кожата, въздейства се върху 
фасцията и мускулите. 

- Техника плъзгащо разтрива-
не – за загряване на фасцията, 
увеличаване насищането на тъ-
каните с кислород и хранителни 
вещества, ускоряване обмяната 
на веществата и отделянето на 
отпадните продукти. 

- Техника на компресия – при-
ложена е щипковидна компресия, 
статична компресия за деакти-
вация на тригерни точки и ком-
пресия с манипулация [2].  

Резултати

Всички лица отговаряха на кри-
териите за включване в програ-
мата за прилагане на мекотъкан-
на терапия. Представени са да-
нните за палпаторно изследване 
на m. gastrocnemius и m. qudriceps 
femoris; ВАС (Visual Analog Scale, 
VAS). Изследвани са 32 добровол-
ци (13 жени и 19 мъже) на средна 
възраст (X±SD) 19.84±5.44г., под-
брани на случаен принцип и спо-
ред показанията за приложение-
то на мекотъканна терапия при 
DOMS.

Средните стойности (X±SD) 
от теста за палпаторно изслед-
ване на m. gastrocnemius и m. 
qudriceps femoris, изследван пре-
ди и след провеждане на меко-

Таблица 1. Сравнение на резултатите от палпаторно изследване на 
m. gastrocnemius и m. qudriceps femoris. 

Скала на Borg N=32 X St.
Deviation

X
max.

X
min.

Std. 
Error

V%

m. 
gastrocnemius

Преди 
терапията 8.78 1.10 10.00 7.00 0.19 12.52%

След 
терапията 1.31 0.52 2.00 0.5 0.09 39.60%

m. qudriceps 
femoris

Преди 
терапията 8.56 1.01 10.00 7.00 0.18 11.84%

След 
терапията 1.13 0.51 2.00 0.5 0.09 45.16%
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Таблица 2. Сравнение на резултатите от изследване на болковите 
прагове.

Visual Analog 
Scale, VAS 

N=32

X St. 
Deviation

X
max.

X
min.

Std.
Error

V%

Преди 
терапията

9.03 0.93 10.00 6.00 0.16 10.33%

След 
терапията

1.31 0.74 3.00 0.0 0.13 56.21%

тъканна терапия са представе-
ни на таблица 1. Изследванията 
в двата периода на измерване 
са статистически достоверни 
(p<0.05).

Средните стойности (X±SD) 
на болковият праг, измерени пре-
ди и 48 часа след провеждането 
на мекотъканната терапия при 
DOMS, бяха 9.03±0.93mm. В края 
болковият праг бе редуциран до 
1.31±0.74mm. Мекотъканните 
техники прекъсват патологич-
ната аферентация от засегната-
та област чрез нормализиране на 
трофиката и възстановяват на-
рушената подвижност в региона. 
Чрез възстановяване на трофи-
ката се повлиява благоприятно 
болковата симптоматика (табл. 
2), статистически достоверно* 
(p<0,05) [9].  Остатъчната болка, 
която наблюдаваме в края на про-
грамата при DOMS е непостоян-
на и слаба.

Интервенцията с масажна те-
рапия често се използва за нама-
ляване на мускулната болка или 
болезненост [7] и повишаване на 
мускулната ефективност след уп-
ражнения [5].  Няколко доказател-
ства допринасят за обяснението 

на механизмите на масажната 
терапия при DOMS: модулиране 
на активността на парасимпа-
тиковата нервна система [20], 
увеличаване на кръвния и лимф-
ния поток за бързо изчистване на 
биохимичното маркери за мускул-
но увреждане [4], психофизиоло-
гичният отговор също играе съ-
ществена роля за намаляване на 
болката [3].  

Заключение 

DOMS, индуциран от преко-
мерни или неправилни физически 
упражнения, временно произвеж-
да метаболити като млечна ки-
селина. Те водят до неправилно 
кръвоснабдяване и липса на кис-
лород при свиване на мускулите, 
след което причиняват мускулна 
слабост, болка, намаляване обема 
на движение и проприоцептив-
ния усет. Представените данни 
доказват ефективността и поло-
жителното въздействие на при-
ложената мекотъканна терапия 
при лица с DOMS. Силната редук-
ция в болковата симптоматика 
и мускулния спазъм в хода на лече-
нието подобрява мускулния то-
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нус. Мекотъканната терапия не 
само помага преодоляването на 
болезнените симптоми типични 
за DOMS, но също така е ценно 
средство за рехабилитация.
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Autonomous Neurotraining with Biofeedback Eliminates 
Completely Autonomous Chess Grandmaster Symptoms 
Occurring During Tournaments in Zeitnot (Case Study)

Vezenkov, S. R.1 and D. I. Iliev1

Abstract. The FIDE grandmaster with the ELO 2600 has gradually begun to 
drop in world ranking due to autonomous crises resulting in (1) acute abdominal 
pain and/or (2) abdominal discomfort during high-level tournaments as he has 
started to lose winning positions or to draw in zeitnot conditions. From 2016 to 
May 2019, ELO coefficients for standard, rapid chess and blitz have fallen from 
2666, 2678 and 2644 respectively to 2596, 2503 and 2513. After 12 sessions, 
autonomous neurotraining with biofeedback within 2 months between July and 
August 2019 the two autonomous symptoms were fully eliminated, including 
during each of the games of the next tournaments. Three months after the 
neurotraining, the decline in FIDE ELO’s standard chess coefficient was stoped 
- 2594, rapid chess increased to 2542, and blitz – 2626, despite the intense 
schedule from September 2019 and played out 22, 17 and 9 games respectively. 
Until November 2019 he had no loss of standard chess in the Bundesliga, 
including on the Berlin Open. The autonomous neurotraining with biofeedback 
developed at the Center for Applied Neurosciences can be used effectively by 
top athletes to improve their peak performance in addition to the well-known 
training process.

Key words: standard chess, rapid chess, blitz, autonomous symptoms, 
autonomous crisis, abdominal pain, autonomous neurotraining with 
biofeedback, individual chess neurotraining program
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Вегетативен невротренинг с биофийдбек премахва 
напълно вегетативни симптоми при гросмайстор по 
шахмат, които се проявяват по време на турнири в 
условия на Цайтнот (изследване на случай)

Везенков, С. Р.1 и Д.И.Илиев1

Резюме. ФИДЕ гросмайстор с ЕЛО 2600 започва да влошава посте-
пенно представянето си и да се срива в световната класация заради 
вегетативни кризи, изразяващи се в (1) остра болка и/или (2) диском-
форт в коремната област по време на партии в турнири от най-ви-
соко ниво като спечелени позиции ги губи или завършва реми в усло-
вията на цайтнот. От 2016 г. до май 2019 г. ЕЛО коефициентите за 
стандартен, ускорен шах и блиц падат съответно от 2666, 2678 и 
2644 на 2596, 2503 и 2513. След проведени 12 сесии вегетативен невро-
тренинг с биофийдбек в рамките на 2 месеца между юли и август 2019 
двата вегетативни симптом бяха овладени напълно, включително 
без да се проявяват по време на нито една партия от следващите 
турнири. Три месеца след невротренингите спадът на ФИДЕ ЕЛО ко-
ефициентът на стандартен шах беше задържан – 2594, на ускорен шах 
се увеличи на 2542, а на блиц – 2626, въпреки интензивния календарен 
график от септември 2019 и изиграни съответно 22, 17 и 9 партии 
на най-високо ниво, като все още няма загуба на стандартен шах в 
Бундеслигата, включително и на откритото първенство в Берлин. 
Вегетативният невротренинг с биофийдбек, разработен в Центъра 
за приложни невронауки може да се използва ефективно при топ спор-
тисти за подобряване на върхови постижения като допълнение на 
утвърдения тренировъчен процес.

Ключови думи: шахмат, ускорен шах, блиц, цайтнот, вегетативни 
симптоми, вегетативна криза, коремна болка, вегетативен невротре-
нинг с биофийдбек, индивидуален вегетативен невротренинг за шахма-
тисти

Описание на случая

И.Л. става ФИДЕ майстор, 
международен майстор и грос-
майстор по шахмат съответно 
през 2005, 2007 и 2008 г.

Динамиката на коефициенти-
те за стандартен, ускорен шах и 
блиц са показани на фиг. 1.

Гросмайстор И.Л. потърси по-
мощ в Центъра за приложни не-
вронауки през месец май 2019  г. 
Оплакванията бяха много кон-
кретни и включваха (1) остра бол-
ка и/или (2) дискомфорт в корем-
ната област по време на партии 
в турнири от най-високо ниво и 
спечелени позиции ги губи или за-



272  Спорт и наука, извънреден брой /2019

Фиг. 1. Динамика на ФИДЕ ЕЛО коефициенти на шахматиста И.Л.

вършва реми, когато се проявя-
ват симптоми (1) и (2). Този про-
блем се появил преди няколко го-
дини, когато е бил с най-високия 
си личен ЕЛО 2666 през месец ав-
густ 2016 г. От тогава предста-
вянето му силно е повлияно от 
вегетативната симптоматика, 
която се проявява ситуативно 
само по време на партии, но не 
и във всекидневието. От нача-
лото на 2019 г., обаче, се проявя-
ват от време на време с често-
та средно два пъти седмично и 
извън шахматните състезания. 
Целта на проведеното изслед-
ване беше да се провери ефекта 
от прилагането на вегетати-
вен невротренинг с биофийдбек 
върху наличната симптоматика 
и постиженията в турнирите 
след провеждането му, както и 
продължителността на постиг-
натите резултати.

Методи на изследване
и невротренинг

Структурирано интервю
Структурираното интервю се 

провежда в Центъра като се съ-
бира цялата налична информация 
около появата на симптоматика-
та, субективната оценка за влия-
нието й върху спортните пости-
жения и всички възможни начини, 
които е използвал състезателя за 
преодоляването на проблема. Про-
фесионалната история на субекта 
е взета от публичният му профил 
на уеб страницата на ФИДЕ.

Първоначална психофизиологична 
оценка

Функционалната оценка на ве-
гетативната нервна система се 
изготвя чрез провеждането на 
дълъг стрес тест, който включва 
четири задачи (1) математиче-
ска, (2) тест на Струп, (3) ком-
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пютърен тест за психомоторна 
реакция и (4) емоционален разказ, 
всички с продължителност 2 ми-
нути, като между всяка една зада-
ча се оставя по 2 минути покой за 
оценка на възстановяване на ве-
гетативните процеси след нато-
варване, като последните 2 ми-
ути са със затворени очи. Целта 
на първоначалната оценка е да се 
изготви стрес профил на състеза-
теля, да се оцени към какъв тип 
психично натоварване как реаги-
рат вегетативните процеси и 
колко бързо и дали въобще могат 
да се възстанови след различните 
по вид стимули. Стрес профилът 
е индивидуален, но се познати че-
тири основни типа вегетативна 
нервна система, които стъпват 
върху класическата типология на 
симпатикотонична и ваготонич-
на нервна система. 

Тест за степен на тежест на ко-
ремна болка

Въпросник с въпроси касаещи 
честотата и силата на проява на 
коремния дискомфорт и/или бол-
ка, включваща и визуално-аналого-
ва скала от 0 до 100. Въпросите са 
колко пъти на десет дни се изпит-
ва коремен дискомфорт и/или бол-
ка, удовлетвореност от поведени-
ето на червата, как симптомите 
афектират всекидневния живот. 
Резултатите се преобразуват в 
лека, умерена и тежка степен на 
синдрома (Francis et al. 1997)

Въпросник за качество на живот на 
синдром за раздразнено черво (СРЧ)

Въпросникът за качество на 
живот на СРЧ (IBS-QOL - Bulgaria/
Bulgarian - Version of 23 Dec 13) съ-

държа 34 въпроса, които касаят 
различни области от всекиднев-
ния живот и как симптомите на 
СРЧ им се отразяват. Отговори-
те са субективни и дават добра 
и представителна информация за 
качеството на живот на страда-
щия от синдрома. 

Индивидуализиран за шахмати-
сти вегетативен невротренинг

Вегетативният невротре-
нинг с биофийдбек е авторска те-
рапевтична програма в Центъра 
за приложни невронауки стъпва-
ща върху предишни биофийдбек 
протоколи (Vezenkov et al., 2015), 
чрез която успешно се повлияват 
основните симптоми на СРЧ. 
Вегетативният невротренинг 
включва овладяване на вегета-
тивни процеси, измервани си-
мултанно и връщани на субекта 
чрез активна биологична обратна 
връзка. Параметрите, които се 
подобряват при невротренинга 
са на вариабилността на сърдеч-
ната честота, дихателна често-
та, ниво на кожна проводимост 
и периферна температура. Субе-
ктът се научава да влиза и изли-
за волево в състояние на дълбок 
релакс, работен вегетативен ба-
ланс, спонтанна реактивност и 
бързо волево възстановяване след 
епизод на натоварване. Основна-
та цел е да се поддържа редуване 
на активността на симпатикус 
и парасимпатикус по време на 
покой и натоварване, субектив-
но осъзнаване на епизодите на 
коактивация или корелаксация 
и активното им преодоляване. 
Осъз нават се и моделите на ве-
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гетативни процеси и състояния, 
след които следва вегетативна 
криза, в случая пусков механизъм 
за спазми червата и поява на ко-
ремна болка.

Вегетативният невротре-
нинг, проведен с И.С. в Центъ-
ра, се състоеше от 12 сесии, два 
пъти седмично. Индивидуализи-
рани чрез биофийдбек упражне-
ния, обаче, шахматистът про-
веждаше всеки ден под система 
няколко пъти на ден, като по-
степенно се увеличаваха като 
честота и времетраене като 
накрая се отделят минимум 1 
час на ден. Упражненията се из-
работват в Центъра с актив-
на биологична обратна връзка, а 
състезателят ги тренира всеки 
ден под система, разработена за 
него, като се адаптираше и мо-
дифицираше непрекъснато, за 
да се постигне максимално овла-
дяване на измерваните вегета-
тивни параметри. След пълно-
то овладяване на параметрите 
в покой се тренират по време на 
шахматна партия, като за про-
тивник се използва компютър 
от платформата www.chess.com 
в три степени на трудност – 
по-слаб, подобен и по-силен ЕЛО 
коефициент за състезателя, в 
три времеви контроли – стан-
дартна, ускорена и блиц. През 
цялото време докато играе, със-
тезателят получаваше обратна 
информация за своите вегата-
тивни параметри и беше поощ-
ряван да ги овладява.

Резултати

Състезателят при първата ни 
среща в Центъра беше в отлич-
но физическо състояние, тренира 
всеки ден активно физически уп-
ражнения, фитнес, джогинг, плу-
ване, тенис. За тренираното му 
функционално състояние говори 
брадикардията, със среден пулс 
60 по време на цялата първона-
чална психофизиологична оценка, 
средна дихателна честота 10 ДЦ 
на минута и бързо възстановя-
ване на нервно-вегетативното 
напрежение при покой между за-
дачите в стимулния протокол. 
Вегетативният дисбаланс беше 
установен при стрес теста по 
ниските стойности на амплиту-
дата на вариабилността на сър-
дечната честота, ниския размах 
на респираторната синус арит-
мия (ср.ст.=7.12; СТО=3,4 за це-
лия тест), ниското съотношение 
LF/HF (ср.ст.=1.05, СТО=0,1), 
подвижния тип реактивност, 
ниво на кожна проводимост (ср.
ст.=12.45, СТО=5.12) и по пери-
ферната температура, която 
намалява през целия стрес тест 
с разлика между начална и крайна 
стойност 4,2 градуса по Целзий 
без периоди на покачване, дори и 
в периодите на покой.

От теста за степен на те-
жест показа лека форма на СРЧ, 
но както в интервюто се устано-
ви, неговата вегетативна криза е 
ситуативна, в началото само по 
време на шахматните турнири, 
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а не тонична, но симпотмите (1) 
и (2) са започнали от няколко ме-
сеца да се появява и извън турни-
рите по 2 пъти на седмица.

По въпросника за качество на 
живот резултатът му показа 
сравнително високо ниво на ка-
чество на живот, стойности 76 
по скала от 0 до 100, като най-
ниски са стойностите по отно-
шение на „работота“ му, тоест 
професионалните му занимания 
по шахмат.

След проведения в Центъра 
вегетативен невротренинг с 
биофийдбек на третата седми-
ца симптомите на СРЧ напълно 
изчезнаха. Тренировката на ве-
гетативните процеси продължи 
следващите три седмици в по-
сока овладяване им по време на 
шахматна партия в ситуации и 
начин, описани по-горе.

Първият турнир по ускорен 
шах през месец септември 2019, 
в който състезателят взе учас-
тие, използвайки новите си уме-
ния беше изключително успешен 
– първо място еднолично от взе-
ли участие 131 състезатели. Вто-
рият му турнир след проведения 
невротренинг беше отвореното 
първенство в Берлин и той зае 7 
място със 6 точки от 7 партии 
без загуба, като победителят 
само има 6,5 точки, а той и още 8 
шахматисти набраха по 6 точки. 
В Бундеслигата сезон 2019/2020 
до момента И.Л. няма загуба, но 
все още допуска (лична кореспон-
денция) „една-две“ партии срещу 
по-слаб съперник реми и това му 
косва напредък в световната ран-

глиста. Но спада, който той ре-
гистрира последните две години, 
заради вегетативните си пробле-
ми е спрян и той оптимистично 
гледа към бъдещи успехи. Уско-
реният шах се превръща в нова 
стрес, а нов успех не закъсня, през 
месец октомври 2019 се класира 
за Световното първенство по 
Фишер шах. На въпроса дали има 
симптоми по време на игра три 
месеца след проведения невро-
тренинг, той отговаря катего-
рично отрицателно, че напълно е 
забравил какво е да го боли корема 
по време на партиите. Споделя, 
че обръща вече внимание повече 
на съперника и е фокусиран изця-
ло върху случващото се не само 
върху дъската, но и върху цялост-
ното поведение на съперника, не-
говите микроизражения, език на 
тялото, което му помага да взи-
ма по-адекватни решения в раз-
лични моменти от партиите.

Заключение

Вегетативният невротре-
нинг с биофийдбек може да се 
превърне в мощен инструмент 
за овладяване на нежелани веге-
тативни реакции, вегетативни 
кризи и симптоми по време на 
спортни състазания на най-висо-
ко равнище, които съпътстват 
високото нервно-психическо на-
прежение и влошават драстично 
постиженията на топ спорти-
стите. Овладяването на вегета-
тивните кризи и нежелани реак-
ции и състояния чрез невротре-
нинга с биофийдбек, авторска раз-
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работка на Центъра за приложни 
невронауки, може да се превърне в 
неразделна част от тренировъч-
ния процес на топ спортисти. 
Индивидуализирания вегетати-
вен тренинг с биофийдбек за грос-
майстори беше тестван на най-
високо ниво с многообещаващи 
резултати.
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Efectos del ejercicio de alta intensidad en mujeres mayores 
de 65 años con artrosis de rodilla

Effects of high intensity exercise in women over 65 with 
knee osteoarthritis

Ефекти от упражнения с висока интензивност при 
жени над 65 години с остеоартрит на коляното

Germán Moreno Leiva

Resumen. Introducción: la artrosis de rodilla provoca dolor, limitación 
funcional y discapacidad física en las personas mayores. Las manifestaciones 
físicas de la artrosis de rodilla se observan a nivel funcional, involucrando 
el movimiento, pérdida de fuerza muscular, además de otras alteraciones 
estructurales cercanas a la articulación de rodilla. Además se asocia a la 
disminución de la potencia en los grupos musculares cercanos a la rodilla.

Objetivo: Determinar si existen cambios post intervención a través del 
entrenamiento de alta intensidad en intervalos y si estos pueden generar cambios 
en la calidad de vida de las personas mayores que sufren de este trastorno.

Métodos: Se evaluó a 58 mujeres mayores a 65 años, que tengan diagnostico 
medico de artrosis de rodilla (leve a moderada), las cuales participaron en un 
programa de entrenamiento de ejercicio de alta intensidad con intervalos, 
evaluándose dolor con la escala EVA y funcionalidad (Escala WOMAC).

Resultados: Se evidencia una mejora significativa en el dolor post 5 semanas 
de entrenamiento (p<0.001) y una mejora en la funcionalidad post 5 semanas 
de entrenamiento (p<0.001).

Conclusión: Los resultados sugieren que el ejercicio de alta intensidad con 
intervalos puede mejorar la funcionalidad y el dolor en mujeres mayores con 
artrosis de rodilla.

Palabras Clave: Terapia por ejercicio – Artropatías – Anciano – Rodilla
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Abstract. Introduction: knee osteoarthritis causes pain, functional limitation 
and physical disability in the elderly. The physical manifestations of osteoarthritis 
of the knee are observed at a functional level, involving movement, loss of 
muscle strength, as well as other structural alterations near the knee joint. It is 
also associated with decreased power in muscle groups near the knee.

Objective: To determine if there are post-intervention changes through high 
intensity interval training and if these can generate changes in the quality of life 
of the elderly who suffer from this disorder.

Methods: 58 women over 65 years of age were evaluated, who have a medical 
diagnosis of knee osteoarthritis (grade 1 or 2), who participated in a high 
intensity exercise training program with intervals, assessing pain with EVA pain 
scale and functionality (WOMAC scale).

Results: There is a significant improvement in pain after 5 weeks of training 
(p <0.001) and an improvement in functionality after 5 weeks of training (p 
<0.001).

Conclusion: The results suggest that high intensity exercise with intervals 
may improve functionality and pain in older women with knee osteoarthritis.

Keywords: Exercise Therapy – Joint Diseases – Aged – Knee.

Introducción

La artrosis es una enfermedad 
del aparato locomotor que se 
caracteriza por la degeneración 
y perdida del cartílago articular, 
además del crecimiento en la zona 
de unión osteocartilaginosa y en los 
límites articulares (1). La artrosis es 
la enfermedad reumatológica más 
común en los países occidentales y 
la principal causa de discapacidad 
de todas las enfermedades no 
transmisibles (2).

La rodilla es el principal complejo 
articular que afecta la artrosis, y siendo 
el riesgo de sufrir incapacidad mas 
importante en las personas ancianas, 
estimándose en más de un 40% en 
personas sobre 65 años en conjunto 
con la artrosis de cadera (3,4,5) la 
OMS indica que este trastorno está 
próximo a ser la cuarta causa de 
discapacidad en mujeres, y siendo 

uno de los principales problemas en 
salud pública a nivel mundial (6).

La progresión y severidad de la 
artrosis va de la mano con la pérdida 
de fuerza y potencia muscular en 
la zona cercana a la articulación 
(7). Es por lo anterior que se ha 
demostrado que el ejercicio aeróbico 
y el fortalecimiento muscular ayuda 
a mejorar la sintomatología de las 
personas que tienen artrosis, sin 
detener la progresión del trastorno 
(8,9). El Colegio Americano de 
Medicina Deportiva sugiere que 
la intensidad no es tan importante 
a considerar como la cantidad de 
energía gastada, considerando ser 
más cuidadosos con la cantidad de 
ejercicio prescrita (10,11).

A pesar de la evidencia acerca de 
los beneficios de la actividad física, 
no existe un consenso respecto al 
tipo e intensidad de ejercicio es el 
más adecuado, evitándose realizar 
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actividades de alta intensidad. Es por 
esto que se realizo este estudio, con la 
finalidad de establecer si el ejercicio 
de alta intensidad en intervalos es 
capaz de mejorar la sintomatología 
y discapacidad de las personas con  
artrosis de rodilla.

Metodología

Se realizó un estudio antes-después 
de un solo grupo, midiéndose las 
variables dolor y funcionalidad, con 
el objetivo de identificar si existen 
cambios en el dolor y funcionalidad 
en mujeres mayores de 65 años con 
artrosis de rodilla post intervención 
con ejercicio aeróbico de alta 
intensidad. 

Se recluto un total de 75 mujeres 
mayores a 65 años y menores a 
80 años, previa lectura y firma de 
un consentimiento informado, los 
participantes pertenecían a la región 
metropolitana de Chile, los parti-parti-
cipantes debían tener  diagnostico 
medico de Artrosis de rodilla del 
tipo leve a moderada y evidenciada 
a través de estudios de imagenología 
y estar con tratamiento farmacológi-
co en curso con antiinflamatorios no 
esteroidales (AINES). Se evaluaron a 
los participantes durante cada sema-
na de intervención hasta completar 
las 5 semanas de estudio a través del 
cuestionario Western Ontario Mc-
Master Universities Osteoarthritis 
Index (WOMAC) (10,12), obtenién-
dose un total de 6 evaluaciones por 
participante. Debido a que algunos 
participantes no finalizaron el estu-
dio la muestra quedo con un total de 
58 personas.

Las Variables independientes fue-
ron las semanas de ejercicio aerobico 
de alta intensidad, mientras que las 
dependientes fueron las respuestas 
obtenidas por dicho cuestionario. 
Asignándose para la respuestas la si-
guiente valoración: ninguna: 0 pun-
tos, poco: 1 punto, Bastante: 2 pun-
tos, Mucho: 3 puntos y Muchísimo: 
4 puntos. Y con un total de 24 pre-
guntas. 

Los criterios de inclusión y 
exclusión fueron: 

Inclusión
- Ser de sexo femenino  
- Tener artrosis de rodilla de 

intensidad leve a moderada.
- Tener un índice de masa corporal 

menor a 25 y mayor a 18 años.
Exclusión:
- Usuarios con patologías cardia-

cas.
- Usuarios con antecedentes de 

trombosis venosa profunda.
- Usuarios con algún trastorno 

mental.

Protocolo de estudio

Cada uno de los participantes 
realizaron 3 sesiones semanales de 
ejercicios aeróbicos de alta intensidad 
a través de un cicloergometro, las 
sesiones se realizaron posterior al 
tratamiento de fisioterapia indicado 
por el médico. Los sujetos de estudio 
realizaron pedaleo sin resistencia por 
un periodo de 1 minuto, seguido de 
un minuto sin actividad física, para 
volver a pedalear durante 1 minuto 
con un valor mayor a 8 medido con 
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la escala de Borg durante modificada 
de 0 – 10 puntos y superior a un 80% 
de la frecuencia cardiaca máxima 
(8,9), así hasta completar 16 minutos. 
Durante cada tiempo de pedaleo 
los deportistas fueron alentados 
verbalmente para mantener la 
intensidad durante los intervalos de 
actividad.

Análisis de datos
Los datos fueron tabulados e ingre-

sados al software Microsoft ® Excel 
2007, posteriormente fueron analiza-
dos con el software SPSS ® versión 23 
realizándose análisis de varianza con 
la finalidad de encontrar diferencias 
estadísticamente significativas.

Resultados y Discusiones

A continuación se muestran los 
datos iniciales de la muestra (Tabla 1), 
indicando que la edad media de los 
participantes fue de 68,29 años con 
una desviación estándar de 4,77 años. 
El IMC obtuvo una media de 24,20 
Kg/m2 con una desviación estándar 
de 2,65 Kg/m2.

Los puntajes obtenidos en el 
cuestionario WOMAC se muestran 
en la Tabla 2 indicándose la media 
y la desviación estándar para el nivel 
basal y los puntajes obtenidos tras 
cada semana de intervención. Se 

  media (DS)

Edad (años) 68,29 (4,77)

IMC (Kg/m2) 24,20 (2,65)

Tabla 1. Datos iniciales de la muestra. 
Elaboración propia.

observa que el puntaje obtenido a 
nivel basal fue de 44,58 con una DS 
de 12,02; a la semana 1 se obtuvo un 
puntaje promedio de 38,06 con una 
DS 10,51; finalizada la semana 2 se 
obtuvo una media de 32,41 con una 
DS de 10,20; A la semana 3 se obtuvo 
un puntaje de 28,43 con una DS de 
9,39; en la semana 4 se obtuvo un 
puntaje de 24,56 con una DS de 9,38 
y al finalizar la 5 semana se obtuvo un 
puntaje de 21,58 con una DS de 7,62. 
Los datos se pueden visualizar en el 
grafico 1. Al realizar la prueba Análisis 
de Varianza para muestras repetidas 
de un factor, encontrándose que  
existen diferencias estadísticamente 
significativas entre las distintas 
evaluaciones realizadas (p<0,001). 
Al realizar la comparación entre 
los grupos se obtuvo que existieron 
diferencias significativas las cuales se 
resumen en la tabla 3.

Analizando los principales resulta-
dos obtenidos se puede observar que 
el ejercicio aeróbico de alta intensi-
dad con intervalos podría generar 
mejoras en los niveles de funcionali-
dad en personas con artrosis de ro-
dilla.

WOMAC Media (DS)

Basal 44,58 (12,02)

Semana 1 38,06 (10,51)

Semana 2 32,41 (10,20)

Semana 3 28,43 (9,39)

Semana 4 24,56 (9,38)

Semana 5 21,58 (7,62)

Tabla 2. Puntaje obtenido en la 
escala WOMAC. Elaboración propia.
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valor – p Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Basal <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Semana 1   0,091 0,051 <0,05 <0,01

Semana 2     0,081 0,051 <0,05

Semana 3       0,123 <0,05

Semana 4         0,145

Tabla 3. Valores-p de los distintas evaluaciones realizadas. Elaboración propia.

Grafico 1: Puntajes obtenidos en la escala WOMAC y su comparación de 5 
semanas de ejercicio aeróbico de alta intensidad. Elaboración propia.

Si bien los resultados se observa una 
mejora considerable desde la primera 
semana de intervención, al no tener 
un grupo control, estos resultados 
podrían ser atribuidos al tratamiento 
fisioterapéutico o a la intervención 
de los fármacos. De todas formas 
estos resultados son mejores que en 
aquellos estudios que solo evalúan el 
tratamiento basado en fisioterapia 

(13), tal vez podría considerarse como 
un complemento el ejercicio a los 
tratamientos convencionales.

En otros estudios similares con 
otras modalidades de ejercicio se 
observa que existe una mejora en la 
sintomatología de las personas con 
artrosis de rodilla, sin embargo aun 
no existe un consenso en cuál es la 
mejor modalidad de ejercicio para 
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este tipo de personas (14). Además 
es necesario considerar los factores 
personales de cada usuario, siendo 
necesaria la supervisión del ejercicio 
a realizar por personas con formación 
en ejercicio terapéutico.

Uno de los problemas del 
ejercicio es la adherencia a este tipo 
de programas, reportándose una 
pérdida de hasta un 50% a los 18 
meses del iniciadas las actividades15, 
en este estudio se tuvo una pérdida 
de 17 personas que no pudieron 
continuar por diversos motivos. 

Conclusiones

Si bien existieron resultados 
estadísticamente significativos entre 
los distintos grupos, los principales 
resultados se obtuvieron finalizada 
la primera semana de intervención 
(entre basal y finalizada la 3era 
sesión de ejercicios, p<0,001), sin 
embargo estos datos no pueden ser 
extrapolados a la población general 
o a personas con artrosis en etapas 
avanzadas, lo que hace necesario 
generar más estudios para buscar 
la mejor estrategia al intervenir a 
personas con artrosis de rodilla.
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Перспективы развития рекреационно-
туристической сферы в Украине

В статье рассматриваются вопросы оценки состояния и развития 
рекреационно-туристической сферы в Украине в контексте повышения 
ее экономической эфективности. Проведена оценка перспектив разви-
тия новых видов туризма в Украине

Ключевые слова: рекреационно-туристическая сфера, инновации в 
туризме, геокепинг,

Рекреационно-туристичес-
кая деятельность в последние 
десятилетия все больше при-
обретает ведущую роль в миро-
вой экономике. По некоторым 
оценкам специалистов доля РТ 
экономики в мировом валовом на-
циональном продукте превышает 
10%. При этом наблюдается до-
статочно устойчивые тенден-
ции роста инвестиций в эту сфе-
ру[3].

Данный сектор экономики раз-
вивается весьма быстрыми тем-
пами во многих регионах Украины 
– прежде всего в Карпатском реги-
оне и в Украинском Причерномо-
рье и Приазовье. Прогнозируется, 
что рекреационно - туристичес-
кая деятельность превратит-
ся в важный сектор экономики 
Украины [1]

Благодаря удобному геополи-
тическому положению Украина с 
давних времен была и остается 
перекрестком транспортных и 
человеческих потоков в направ-
лении Север – Юг и Запад – Вос-
ток. Это является объективной 
предпосылкой вхождения в чис-
ло развитых в туристическом 
отношении стран мира. Сейчас 
в области  в рекреационно-турис-
тической деятельности в Укра-
ине наступил переломный мо-
мент, который изменил отноше-
ние к туризму и рекреации  как к 
важной сфере экономики. Все это 
свидетельствует об актуальнос-
ти изучения условий развития  
этой сферы деятельности.

Украина имеет значительный 
рекреационно-туристический  
потенциал. Однако его использо-
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вание зависит как от материаль-
но-технической базы, так и от 
осознания учеными, хозяйствен-
никами, что рост экономики го-
сударства не только результат 
эффективности промышленного 
производства, а и сферы услуг. За 
последний период в Украине  об-
щее количество туристических 
предприятий увеличилось на 12 
%. В основном, это турагенты, 
туроператоры, размещенных 
в крупных центрах страны – г. 
Киев ( 30%), и в половину меньше 
во Львовской, Харьковской, Дне-
пропетровской и Одесской облас-
тях (  10%).

На протяжении годов незави-
симости по Украине преобладал, 
в основном, внутренний вид ту-
ризма, что по численности не 
превышает выездной. В струк-
туре же выездного туризма осно-
вное положение занимает Тур-
ция и Египет. Приоритетным 
условием выбора той или иной 
страны является, в первую оче-
редь, доступность услуг и их ком-
фортность. Это подтвержда-
ется структурой распределения 
выезда туристов по целям. Из об-
щего числа выехавших из Украины 
туристов 99% выехали на отдых.

В отсутствии массового въезд-
ного туризма  в Украине, как по-
казал анализ, существует много 
причин:

- в первую очередь, это касает-
ся состояния как туристической, 
так и гостиничной индустрии. 
В Украине сфера туризма на-
ходится в периоде развития. В 
двухтысячные годы на раскрутку 

туристического «лица»  Украины 
планировалось выделить 20 млн. 
грн. Бюджетных средств, что 
стало проблематичным при дан-
ном уровне экономики;

- следующим и основным на-
правлением развития рекреацион-
ных комплексов Украины является 
действенный контроль над эксплу-
атацией рекреационных средств;

- необходимо уделить внимание 
реорганизации турпредприятий 
с последующим наращиванием 
эффективности их работы. Осно-
вой повышения эффективности 
работы предприятия в любой 
отрасли является введение  вну-
треннего экономического меха-
низма управлением предприяти-
ем. Стержнем данного механизма 
становится влияние основных 
факторов: организационной, мо-
тивирующей и контролирующей 
функцией управления. В турис-
тической индустрии фактором 
организации является органи-
зация новых видов туристичес-
ких направлений – делового ту-
ризма, зеленого туризма, сель-
ского туризма, экологического, 
этнографического туризма [3]

Во многих странах мира на 
протяжении уже нескольких лет 
развивается такой вид туриз-
ма, как геокепинг – поиск с помо-
щью спутниковых систем и ком-
пьютеров различных объектов. 
Данный вид туров осуществля-
ется в горной местности, при 
наличии пещер. Предполагается, 
что развитие данного вида ту-
ров в Карпатах привлечет еще 
больше число туристов.



286  Спорт и наука, извънреден брой /2019

Кроме вышеназванных видов  
туризма, особую роль играет лю-
бительский туризм – рыболовст-
во, охота. Проведя исследования 
существующей рекреацинной  
туристической базы Карпат, сле-
дует выделить некоторые, ри-
туальные на сегодняшний день, 
виды туризма, являющиеся пер-
спективными, но недостаточно 
развитыми и требующими ин-
вестиций: дегустационный, сель-
ский, экстремальный (треккинг, 
альпинизм, дельтапланеризм, 
дайвинг, геокепинг и другие), 
горный, любительский, познава-
тельный, фестивальный, фото- и 
кинотуризм. Можно еще предпо-
ложить этот список, однако все 
виды туризма требуют внима-
ния и финансирования [ 4 ]

Перспективы увеличения дохо-
дов в целом по Украине за счет зе-
леного, сельского туризмов тоже 
достаточно высокие. Однако, ту-
роператорами, расположенными, 
в основном, в крупных городах, не 
разрабатываются классические 
туры активного отдыха с пере-
ездами не только в Карпатах, 
но и во всех остальных регионах 
Украины. В связи с этим особого 
внимания заслуживают туры по 
территориям Карпат, близи рек 
Днепра, Днестра.[2]

Привлекательным в Укра-
ине является также создание 
этнографических, театральных, 
паломнических туров, туров 
для украинской диаспоры США, 
Австралии, Канады, посеще-
ние Чернобыльской АЭС и зоны 
отчуждения, создание спелео-

маршрутов, сплав по горным ре-
кам Карпат, свадебные туры, 
туры СПА, лечебные и диагности-
ческие туры. Крайне необходимо 
создание  специализированных ка-
талогов по видам туризма, с раз-
мещением их на информационных 
сайтах с многоязычным пред-
ставлением информации. Боль-
шое внимание необходимо уде-
лять разработке дешевых туров. 
В Карпатах, как показал анализ, 
недостаточно как дорогого жи-
лья, так и рассчитанного на мо-
лодежь. Не решена проблема с 
общественным питанием, в свя-
зи с чем необходимо уделить вни-
мание строительству хостелов 
и дополнительных пунктов пи-
тания.

Поэтапное развитие, усовер-
шенствования всех операционных 
систем в сфере туризма, возмож-
но изменить, отследив и скоррек-
тировав только через определен-
ную систему контроля, которую 
необходимо создать. Таким об-
разом, при формировании новой 
стратегии развития рекреаци-
онного туристического комп-
лекса Украины туристические 
предприятия должны совмещать 
акценты и экстенсивного нара-
щивания мощностей и иннова-
ционного менеджмента, реорга-
низация отрасли, что коренным 
образом изменит организацию 
деятельности рекреационно - 
туристических услуг, где, иннова-
ционное развитие – это создание 
инновационных зерен, которое 
определит Украину как страну 
туризма.
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Таким образом, становится 
очевидным, что туристичес-
кий бизнес и в частности, выше 
обозначенные приоритетные 
виды туризма смогут осуще-
ствить глубокую практическую 
адаптацию к условиям современ-
ной среды, поскольку делают та-
кую адаптацию остро необходи-
мой.
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Анализ на антропометрични характеристики
и соматотип на млади баскетболни играчи

Николай Хаджиев, Татяна Дзимбова

Analysis of anthropometric characteristics and somatotype
of young basketball players

Nikolay Hadzhiev, Tatyana Dzimbova

Резюме: Баскетболът е сред популярните спортни игри и много мла-
дежи избират да се занимават с него. Треньорът е този, който трябва 
да подбере от големият брой желаещи, тези с най-голям потенциал за 
развитие в този спорт. Целта на настоящето изследване е да се даде 
началото на едно постоянно наблюдение на състезателите от баскет-
болен клуб Евробаскет в гр. Благоевград, като се измерят антропоме-
тричните им показатели и се определи соматотипа. Получените ре-
зултати показват, че изследваната група млади баскетболисти имат 
реални шансове да попаднат сред елита на баскетбола в България, тъй 
като имат всички необходими данни – ръст, тегло и соматотип.

Ключови думи: баскетбол, млади спортисти, антропометрия, со-
матотип

Abstract: Basketball is one of the popular sports games and many young 
people choose to play it. The coach is the one who has to choose from the large 
number of willing, those with the greatest potential for development in this 
sport. The purpose of this study is to initiate a continuous observation of the 
Eurobasketball club players in Blagoevgrad by measuring their anthropometric 
parameters and determining the somatotype. The results show that the studied 
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group of young basketball players have a real chance to be among the elite of 
basketball in Bulgaria, as they have all the necessary data - height, weight and 
somatotype.

Key words: basketball, young athletes, anthropometry, somatotype

Въведение

Баскетболът е много популярна 
спортна игра в световен мащаб и 
през последните години се разви-
ва с изключително бързи темпо-
ве, като все по-голям брой мла-
дежи избират баскетболът като 
спорт. Баскетболът е отборен 
спорт, в който високият ръст и 
определени телесни характерис-
тики са от изключително голямо 
значение. По-големият ръст вли-
яе върху ефикасността на някои 
специфични баскетболни движе-
ния със значителен вертикален 
компонент (отскок, различни из-
стрели към коша, пасове, блока-
ди, скок за отскочила топка и др. 
антропометричните характе-
ристики, като телесна мазнина, 
дебелина на кожни гънки, ръст, 
дължина на ръката, обиколки на 
тялото се определят като основ-
ни компоненти при елитните ба-
скетболни играчи, ето защо често 
се определят като индикатор за 
нивото на игра на съответния 
състезател  [1]. Много често ан-
тропометричните изследвания, 
както и соматотипния анализ, се 
използват при подбора в баскет-
бола. Измерванията включват 
такива характеристики като: 
височина и тегло, широчина на 
раменете, обиколка на мишница и 
дължина на ръката [2].

Целта на настоящето изслед-
ване е да се определят антропо-
метричните характеристики, 
състава на тялото и соматоти-
па на млади баскетболни играчи, 
да се направи анализ на получени-
те данни и оценка на потенциала 
на състезателите да израстнат 
в изявени професионалисти.

Методи

Изследвани лица
В изследването участват 16 

млади баскетболисти на въз-
раст 15.4±1.2 години. Изследва-
ните лица участват в две въз-
растови групи на състезания, 
но тренират заедно при едни и 
същи треньор. Антропометрич-
ните измервания са проведени 
сутринта (9 - 10 часа) в Центъ-
ра по функционални изследвания 
в спорта и кинезитерапията на 
ЮЗУ „Н. Рилски“. Преди измер-
ванията участниците са помо-
лени да не извършват физически 
упражнения, да не приемат хра-
на и вода. Родителите на всеки 
от участниците в изследването 
е запознат с целта и методите 
и е подписал декларация за ин-
формирано съгласие, а изследва-
нето е одобрено от Комисията 
по етика на научните изследва-
ния – КЕНИ-ЮЗУ.
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Антропометрични измервания 
и анализ на телесния състав

Определянето на състава 
на тялото се извършва с Body 
Composition Analyzer, model IoI 
353. По време на измерването 
изследваните лица са боси и с 
възможно най-малко дрехи. Оп-
ределянето на соматотипа се 
извършва по метода на Heath-
Carter и включва три кожни гънки 
(трицепс, субкапуларна и супра-
спинална гънка), два диаметъра 
(хумерос и фемур) и две обиколки 
(мишница и прасец).

Statistical analysis
Средните стойности и стан-

дартните отклонения на всич-
ки променливи са изчислени с 
използването на дескриптивна 
статистика. Статистическият 
софтуер Graph Pad Prism (Ver. 3.0) 
е използван за статистически 
анализ (t-тест и Kruskal-Wallis 
тест).

Резултати и дискусия

В изследването участват 16 
баскетболни играчи на възраст 
15.4±1.2 години. Антропометрич-
ните данни са представени в 
таблица 1. Както бе споменато, 
изследваните лица участват 
в състезания в две възрастови 
групи. В този възрастов диапа-
зон разликите в растежа и раз-
витието на юношите е различ-
но и това може да се види от 
таблица 1. Ръстът варира силно 
в границите 156 – 187 см, съот-
ветно теглото – 50.7 – 85.9 кг, 
както и останалите показате-

ли за състав на тялото.  Всички 
разлики са статистически значи-
ми (t тест, p <0,0001). Ръстът и 
теглото на изследваните млади 
баскетболисти са  съпоставими 
с литературните данни [3, 4] за 
лица на същата възраст. Учас-
тниците в изследването са раз-
делени в четири групи по възра-
сти (14 годишни – четирима, 15 
годишни – петима, 16 годишни – 3 
и 17 годишни – четирима) и от-
ново е направена проверка за ста-
тистически значима разлика в 
антропометричните показате-
ли в различните възрасти. Няма 
статистически значима разлика 
в ръста, в теглото, теглото на 
мастната тъкан, както и в инде-
кса на телесна маса. 

За да бъде успешен, един бас-
кетболист трябва да висок. Всич-
ки изследвани лица имат ръст, 
при някои съпоставим с този на 
елитните възрастни баскетбол-
ни играчи. Останалите младежи 
имат потенциала да достигната 
този ръст, което ще бъде просле-
дено във времето. Не само ръс-
тът е от значение в баскетбол-
ната игра. Големите тела също 
дават предимство на играчите, 
тъй като това е залог за по-го-
ляма издръжливост и по-лесно 
справяне в единоборствата. Ма-
сата на мускулите се влияе силно 
от тренировките и е показател 
за тяхната ефективност. Освен 
чрез измерване на състава на тя-
лато, мускулната маса може да 
бъде определена и чрез определя-
не на соматотипа.  Соматоти-
път на изследваните лица е опре-
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делен по метода на Heath-Carter 
и резултатите са представени 
на фигура 1. Дори и при елитните 
възрастни баскетболни играчи съ-
ществуват големи различия във 
височината, теглото и типа на 
тялото. Средният соматотип 
в изследваната група е 2.4-3.9-3.7, 
като ендоморфният компонент 

Таблица 1. Антропометрични данни на изследваните лица

Код Възраст, 
години

Ръст, 
cm

Тегло, 
kg LBM, kg MBF, kg SLM, kg BMI, kg/

m2

NH1 15 170 59.5 50.7 8.8 47.2 20.6

NH2 17 178 85.1 64.5 20.6 59.6 26.9

NH3 17 156 50.7 44.4 6.3 41.5 20.8

NH4 14 174 55.9 50.3 5.6 47 18.5

NH5 14 180 57.4 54.7 3.3 50.7 17.7

NH6 17 184 76.1 64 12.1 59.6 22.5

NH7 15 175 57.7 54.5 3.2 51 18.8

NH8 16 187 85.9 70 15.9 65 24.6

NH9 15 182 71.2 61.3 9.9 57.1 21.5

NH10 16 185 62.8 57.4 5.4 53.7 18.3

NH11 15 182 66.5 59.5 7 55.5 20.1

NH12 16 170 53.6 49.6 4 46.4 18.5

NH13 15 177 62.3 55.5 6.8 51.9 19.9

NH14 14 179 69 61.7 7.3 57.6 21.5

NH15 17 171 64.4 53.9 10.5 50.1 22

NH16 14 170 51.8 46.9 4.9 43.9 17.9

Mean 15.4 176.3 64.4 56.2 8.2 52.4 20.6

±SD 1.2 7.8 10.8 7.0 4.7 6.4 2.5

варира от 1.6 до 4.4, мезоморфни-
ят – от 1.6 до 6.6, а ектоморфни-
ят – от 1.1 до 5.6. 

Разпределението на сомапо-
типовете в групата от изслед-
вани лица покрива областта 
близо до ектоморфността, с из-
ключение на два случая, които са 
по-силно изразени ендо-мезомор-
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Фиг. 1. Соматограма на изследваните лица (черни точки – индиви-
дуални стойности, синя звездичка – средна стойност)

фни. Мезо-ектоморфният тип е 
типът характерен във повечето 
отборни спортове и при елитни-
те спортисти този компонент 
е силно изразен [2, 5, 6]. Изследва-
ните млади баскетболни играчи 
попадат в категорията мезо-ек-
томорфни, което е още едно до-
казателство за правилният из-
бор на спортисти от треньора 
и правилният подход при трени-
ровка. Участниците в изследва-
нето имат потенциала да дос-
тигнат върхове в баскетболната 
игра с правилен подход и най-вече 
мотивираност от тяхна страна.

Заключение 

Всички изследвани лица, неза-
висимо от възрастовата група, в 
която се състезават, имат всич-
ки антропометрични показате-
ли, необходими за успешна кари-
ера в баскетбола. Получените 
данни, заедно с тестове за физи-
ческо развитие, които престо-
ят, ще послужат за проследяване 
на играчите в годините, като са 
планувани подобни измервания на 
всеки шест месеца.
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Анализ на храненето и телесния състав 
на млади футболисти

Благой Калпачки, Татяна Дзимбова

Nutrition and body composition analysis of young
soccer players

Blagoy Kalpachki, Tatyana Dzimbova

Резюме: Футболът е високо интензивен спорт, изискващ усилени 
тренировки. Голям брой деца и юноши са включени в тази игра, като 
до представителните отбори достигат само единици, показали най-
добри спортни качества, които са в пряка зависимост от техните ан-
тропометрични характеристики. За да се поддържа добра физическа 
форма и да се осигури нормален растеж и развитие в тийнейджърска 
възраст е необходимо да се обърне особено внимание върху храненето 
на младите спортисти. Целта на изследването е да се определи със-
тава на тялото, соматотипа и енергийният прием на футболисти, 
родени 2005 година. За целта в изследването участват 10 състезатели 
(възраст 13.4±0.5 години, ръст 166.9±9.7 см, тегло 54.4±8.2 кг). Анализът 
на антропометричните им данни и соматотипа показва, че всички те 
са в категория елитни подрастващи футболисти. Според въпросника 
за хранене, включен в изследването, младите спортисти не могат да 
задоволят своите енергийни нужди с храната и е необходимо да се на-
правят съответните корекции в хранителните им навици.

Ключови думи: футбол, соматотип, хранителен въпросник

Abstract: Football is a highly intense sport that requires strenuous exercise. 
A large number of children and adolescents are involved in this game, with 
only units reaching representative teams that have shown the best sporting 
qualities that are directly dependent on their anthropometric characteristics. In 
order to maintain good fitness and to ensure normal growth and development 
during adolescence, particular attention should be paid to the nutrition of the 
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young athletes. The purpose of the study is to determine the body composition, 
somatotype and energy intake of football players born in 2005. To this end, 
10 athletes (age 13.4±0.5 years, height 166.9±9.7 cm, weight 54.4±8.2 kg) 
participated in the study. The analysis of their anthropometric data and 
somatotype shows that they are all in the category of elite adolescent football 
players. According to the nutrition questionnaire included in the study, young 
athletes are unable to meet their energy needs with food and appropriate 
adjustments to their eating habits need to be made.

Key words: soccer, somatotype, nutrition questionnaire

Introduction

Soccer match play is characterised by 
brief bouts of high-intensity linear and 
multidirectional activity interspersed 
with longer recovery periods of lower 
intensity [1]. In addition, the require-
ment for frequent changes in both 
the speed of movement (e.g., walking, 
jogging, high-intensity running and 
sprinting) is also an important factor 
for soccer performance [2]. Usually, 
the average intensity during a match 
is about 70%–75% of the VO2max [3] 
and they usually have more than one 
competitive game per week for almost 
all the year. In addition, they have 
to train most days of the week, some-
times, twice a day, throughout this 
time. Apart from innate skills, training 
and sound tactics, a well-chosen diet is 
the single most important factor influ-
encing athletic performance [4] and 
can offer many benefits. 

Eating well is central to good 
health and well-being for every-
one, especially children. For young 
players, eating and drinking well 
in childhood is essential for proper 
growth and development, but also 
for developing a love of good food 
and the development of social skills. 

Acquiring healthy eating and drink-
ing patterns at a young age can set 
child up for healthy habits later in 
life. 

Adequate nutrition helps to: i) op-
timize energy production; control 
and efficiency sport [5]; ii) reduces 
the risk of injury and illness [6]; iii) 
enhanced recovery within and be-
tween matches and workouts and al-
lows optimum gains from the train-
ing programs7.

The aim of the study was to collect 
anthropometric data and assess ener-
gy balance in male adolescent soccer 
players born in 2005.

Methods
Subjects

The anthropometric measure-
ments were carried out in the morn-
ing (9 - 10 o’clock) at the Center for 
Functional Studies in Sport and Ki-
nesitherapy - SWU “Neofit Rilski” in 
Blagoevgrad. Prior to the study, the 
participants were asked to refrain 
from physical exercise, food, and flu-
id intake. Parent of each participant 
in the study signed a declaration of 
informed consent and the study was 
approved by the Scientific Research 
Committee of SWU “N. Rilski “.
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Anthropometric measurements and 
body composition analysis

Determination of the body 
composition is performed by Body 
Composition Analyzer, model IoI 
353. The device presents not only 
analyzed results for body composition 
but also energy expenditure. The 
investigated individuals are analyzed 
by pulling barefoot and stripping off 
the maximum amount of clothing. 
Determination of the somatotype 
is performed by the Heath-Carter 
method, with three skin folds 
(triceps, subscapular, supraspinale), 
two diameters (humerus, femur) and 
two girts (arm and calf).

Determination of the energy intake 
of the usual diet of the players

Determination is done using pre-
prepared food questionnaires [7]. 
Each subject fills in a pre-encoded 
questionnaire that automatically cal-
culates the total amount of kilocalo-
ries that a person normally consumes, 
calculating the amount of carbohy-
drates, proteins and fats commonly 
found on the player’s menu.

Statistical analysis
Mean values and standard 

deviations of all variables were 
calculated using descriptive statistics. 
Excel and GraphPad Prism are used 
to process and analyze the data. A 
spreadsheet for calculating the results 
of the questionnaire was prepared 
in Excel. Formulas were introduced 
to calculate total energy intake with 
food, as well as amount of proteins, 
carbohydrates and fats. The statistical 
software Graph Pad Prism (Ver. 3.0) 
was used for statistical analysis and 
graph generation.

Results and discussion

All 10 participants were born in 
the same year – 2005, so the variation 
in age was the lowest as the SD is 
only 0.5. Anthropometric data was 
presented in table 1. Their height 
and weight differ significantly in 
the group of football player, as well 
as their LMB, MBF, SLM, and BMI 
(one sample t test, p<0.0001).

At this age the differences between 
players are highly depending on 
month of birth and as Lovell et 
al. [8] showed that relatively older 
players (born in the first months of 
year) were higher and heavier than 
younger (born at the end of the year). 
Anthropometric measurements are 
very important in selection of young 
soccer player as it was shown in 
different studies [9, 10] and the data 
of our subjects were in the ranges 
reported in the literature.  

Somatotype was determined by 
Heath-Carter method and the re-
sults were presented on figure 1. 
Even in elite adult soccer player 
there are big differences in body 
height, weight, and type. Depend-
ing on the position they play there 
are different requirements for the 
subjects’ somatotype, but the mes 
omorph component should be pre-
dominant as sown by Gil et al. [9, 
11]. As can be seen on somatochart 
the mean value for the mesomorph 
component is 4.1 as the endomor-
phic is 3.6.The lowest value is for the 
endomorph component – 2.1. 

Along with training an athlete 
should have an adequate diet to ensure 
proper development. The subjects of 
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ID Age, 
years

Height, 
cm

Weight, 
kg LBM, kg MBF, kg SLM, kg BMI, kg/

m2

BK1 14 180 64.7 57.6 7.1 53.8 20
BK2 14 163 60 50.3 9.8 46.7 22.6
BK3 13 179 56.4 53.9 2.5 50.5 17.6
BK4 13 152 45 40 5 37.4 19.5
BK5 14 152 40.3 38 2.3 35.6 17.4
BK6 13 169 51.8 47.5 4.3 44.4 18.1
BK7 13 166 53.4 47.9 5.5 44.8 19.4
BK8 13 169 52.5 46.8 5.7 43.7 18.4
BK9 13 165 67.1 54 13.1 50.1 24.6
BK10 14 174 52.6 49 3.6 45.9 17.4
Mean 13.4 166.9 54.4 48.5 5.9 45.3 19.5
±SD 0.5 9.7 8.2 6.1 3.4 5.6 2.4

Figure 1. Somatogram of the subjects (black dots – individual values, red dot 
– mean value).

Fig. 1. Somatogram of the subjects (black dots – individual values, red dot – 
mean value).



298  Спорт и наука, извънреден брой /2019

the study are adolescent soccer player 
in the age of enhanced growth and 
development so in their case it is very 
important to consume variety of food 
and high amount of energy in order 
to ensure the training and growing 
demands. It was estimated that the 
energy demands are very high in 
these athletes and the recommended 
values of energy intake daily is about 
3450 kcal [12, 13]. 

Our results showed that only two of 
the subjects received enough energy 
from food and the other were far 
lower than these recommendations 
(Table 2).

We took into account that the 
young soccer player under-reporting 
their intake [13] as shown in the 
research but although this fact they 
did not eat adequately. They are 

Table 2. Energy (EI), protein (PI), carbohydrate (CI), and fat intake (FI) of 
the subjects.

ID EI, kcal/d PI, g CI, g FI, g
BK1 4302.86 126.57 747.57 85.00
BK2 2380.57 99.71 352.91 64.50
BK3 2275.43 88.79 359.69 50.00
BK4 965.71 60.64 137.14 41.00
BK5 2195.43 82.29 327.69 44.50
BK6 2182.86 78.07 323.57 63.50
BK7 3712.00 148.50 601.20 73.50
BK8 1406.86 45.57 219.97 25.50
BK9 2132.57 83.71 375.11 32.00
BK10 2068.57 96.21 283.71 62.00
Mean 2362.29 85.00 324.06 48.86
±SD 980.803 29.742 177.79 18.788

very busy with school and training, 
so their diet should be adjusted. 
After examination we made them 
some recommendations and the 
results would be the subject of next 
publication.

Conclusions

All participants of this preliminary 
study are soccer player in a high level 
team, which wins in all competitions 
of the season. Players are well-
developed for their age group and all 
anthropometric data are comparable 
to those for adolescent elite players in 
literature. Specific attention should 
be paid on their nutrition, as it is 
very important for further success 
in soccer, as well as their proper 
development.
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Проследяване на сърдечната честота по време
на тренировка по гимнастика

Александър Марков, Татяна Дзимбова

Heart rate monitoring during training session of gymnastics

Aleksandar Markov, Tatyana Dzimbova

Резюме: Гимнастиката е спорт, който изисква усъвършенстване на 
силата, гъвкавостта и координацията с цел достигане на високи спорт-
ни успехи. От друга страна развиването на аеробните способности и 
възможностите на сърдечно съдовата система подпомага по-бързото 
възстановяване. Целта на изследването е да се измери сърдечната чес-
тота по време на тренировка по гимнастика и да се определи интен-
зивността на тренировката. В изследването участват 11 гимнастици 
(възраст 10.98±2.98 години, височина 140.09±13.82 cm, тегло 36.16±11.57 
kg). По време на тренировка те носят уред, измерващ сърдечната чес-
тота. Както се очакваше стойностите на сърдечна честота на всички 
гимнастици показват слаба интензивност на натоварването през по-
голямата част от тренировката, което от една страна показва самия 
характер на тренировката, а от друга че гимнастиците успяват бързо 
да възстановят сърдечната честота в нормални граници, което се дъл-
жи на високо ниво на фитнес и тренираност.

Ключови думи: гимнастика, сърдечна честота, тренировка

Abstract: Gymnastics is a sport that requires improvement in strength, 
flexibility and coordination in order to achieve high sporting success. On the 
other hand, the development of aerobic and cardiovascular capabilities aids 
faster recovery. The purpose of the study was to measure heart rate during 
gymnastics training and to determine the intensity of the training session. The 
study involved 11 gymnasts (age 10.98±2.98 years, height 140.09±13.82 cm, 
weight 36.16±11.57 kg). During training, they wore a heart rate monitor. As 
expected, the heart rate values   of all gymnasts showed a low intensity of exercise 
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load during most of the training session, which on the one hand shows the 
characteristics of the entire training session, and on the other, that gymnasts are 
able to quickly restore the heart rate within normal limits, which is due to the 
high level of their fitness and training.

Key words: gymnastics, heart rate, training session

Introduction

Artistic Gymnastics (AG) is a high-
ly skilled sport in which the physi-
ological requirements of gymnasts 
are steadily increasing as interna-
tional standardization of competitive 
gymnastics is achieved through the 
International Gymnastics Federa-
tion (FIG) using the Code of points 
that is reviewed and updated every 
four years. The basic physiological 
requirements in AG are focused on 
muscle strength and power without 
significantly mobilizing aerobic pro-
cesses [1]. In terms of strength, gym-
nasts are among the strongest Olym-
pic athletes when power is measured 
in relation to body weight (relative 
strength). This is demonstrated by 
their ability to maintain and move 
their body mass through various dy-
namic or static positions.

In order to reach a high level of 
sports, gymnasts start training at an 
early age. They need to reach a high 
level of strength, flexibility and coor-
dination to perform a variety of com-
plex acrobatic movements. Gymnas-
tics is a technical sport and has spe-
cific physiological and psychological 
requirements. Gymnasts get into dif-
ferent situations and involve differ-
ent muscle groups during a competi-
tion. Success is the result of multiple 
repetitions of the same movement 

and element until its perfect realiza-
tion.

The first studies of cardiac re-
sponse in gymnastics were performed 
in the 1970s. Thanks to an electrocar-
diogram, Selinger et al. [2] had been 
able to appreciate the cardiac solicita-
tion during some feminine and mas-
culine apparatus. The average heart 
rate values recorded were 148 bpm 
on the beam, 135 bpm on the un-
even bars and 133 bpm on the vault. 
In boys, the heart rate was slightly 
higher and ranged from 151 bpm on 
the parallel bars and 139 bpm on the 
floor. These values appear, of course, 
relatively low and are probably ex-
plained by the nature of the sim-
ple exercises performed during the 
gymnastics events at the time. The 
evolution of technology has allowed 
Goswami and Gupta [3] to study 
heart rate using heart rate monitors 
in repetition of complete movements 
of apparatus in separate sessions. The 
average of the heart rate peaks meas-
ured on 5 apparatus (ground, pom-
mel, jump, parallel bars and fixed 
bar) was 180 ± 5 bpm. These values 
are much higher than those found in 
the 1970s, although this is the same 
level of practice. It is interesting to 
note that the maximum heart rate 
at 5 apparatus is reached at the end 
of the exercise. This is explained by 
the fact that the complete movements 
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presented by the different gymnasts 
all end with the most difficult exer-the most difficult exer-
cise. The heart rate measured over 
the duration of each event showed 
that the gymnasts are working at the 
limit of their maximum heart rate for 
a very short period of time. Indeed, 
the heart rate range between 180 and 
190 bpm represents only 15±10% of 
all recordings made during complete 
movements [4, 5]. Thus, gymnasts 
work most of the time in a heart rate 
range corresponding to submaximal 
effort intensity.

Usually the heart rate monitoring 
of gymnast was made during com-
petition, so our aim is to measure 
the heart rate during routine train-
ing session as it is different from the 
competition at least in duration.  

Methods

Subjects
Eleven gymnasts (male and fe-

male) (age 10.98±2.98 years, height 
140.09±13.82 cm, weight 36.16±11.57 
kg) participated in the study. Meas-
urements were made in March. On 
the day of study gymnasts had sched-
uled training session at the morning 
(10.30 o’clock). The anthropometric 
measurements were carried out in 
the morning of the same day (9 - 10 
o’clock) at the Center for Functional 
Studies in Sport and Kinesitherapy - 
SWU “Neofit Rilski” in Blagoevgrad. 
Prior to the study, the participants 
were asked to refrain from physical 
exercise, food, and fluid intake. Par-
ent of each participant in the study 
signed a declaration of informed 
consent and the study was approved 

by the Scientific Research Committee 
of SWU “N. Rilski “.

Anthropometric measurements and 
body composition analysis

Determination of the body compo-
sition is performed by Body Compo-
sition Analyzer, model IoI 353. The 
device presents not only analyzed 
results for body composition but also 
energy expenditure. The investigated 
individuals are analyzed by pulling 
barefoot and stripping off the maxi-
mum amount of clothing.

Training

The training is held on the same 
day at 10.30 with duration of 2 hours. 
The workout consists of warming up 
for 20 minutes followed by a 5-minute 
set of 10 basic flexibility exercises. 
Ten minutes they are warmed up 
by gymnastic exercises in the square 
with many repetitions of types of 
performances, types of flips, etc. For 
ten minutes, a series of exercises on 
uneven bars and rings, and various 
types of jumps were performed. Each 
athlete then performs 20 minutes 
on a separate apparatus three per 
gymnast on this training session. At 
the end of the workout, they exercise 
on a trampoline for 15 minutes in 
order to develop orientation and 
flexibility.

Determination of heart rate during 
exercise

During exercise, the heart rates 
(HR) of the subjects are recorded using 
the activePULS of the German com-
pany MEDION AG. The capabilities 
of the apparatus are measurements in 
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the range of 30-240 beats per minute. 
Each set of the device is programmed 
in advance for the respective subject. 
Programming included setting gen-
der, age, height, weight. Players are 
instructed to switch on their watch in 
the Stopwatch mode before the start 
of the workout, and at the end of the 
workout, they turned it off. Through-
out the training, heart rate is meas-
ured and the data was analyzed later 
in the laboratory. The device allowed 
us to determine the minimum and 
maximum heart rate during exercise, 
and the average heart rate for the en-
tire workout.

Statistical analysis

GraphPad Prism (Ver 3.0) was used 
to process and analyze the data. The 
mean values and standard deviations 
of all variables are calculated by 
descriptive statistics. Experimental 
data are presented in two ways: - as 
mean ± SD; and - as individual values   
for each subject.

Results and discussion

The study involved 11 gymnasts 
from the Pirin Gymnastics Club 2011. 
Their data are presented in Table 1.

Gymnasts conduct their regular 
training and during training wore the 
activePULS of the German company 
MEDION AG. There is little informa-
tion in the literature about the heart rate 
of gymnasts, especially during training. 
Measuring allowed us to gauge the in-
tensity of the workout. When the inten-
sity is high, then the heart rate will be 
higher and near the maximum. The 
study involved children. 

Knowledge of one’s resting heart 
rate and maximal heart rate is 
needed to be able to gauge exercise 
intensity most effectively. Resting 
heart rate was measured after being 
seated quietly for a few minutes. 
Maximal heart rate is often roughly 
estimated using the simple equation 
“220 – age”. 

The best method to determine 
target heart rate ranges for 
monitoring intensity of physical 
activity is to use the technique known 
as the heart rate reserve (HRR) 
method, also known as the Karvonen 
method [6]. In this method, resting 
heart rate (RHR) is first subtracted 
from the maximal heart rate (MHR) 
to obtain HRR.

To calculate a heart rate range 
for practical purposes we used table 
2 below to determine the relevant % 
values of HRR [7].

The overall HR of the gymnast 
were lower (128.64±12.64) than 
those measured on the competition 
(189.44±17.74 and 194.64±4.69 bpm) 
for females and males gymnasts re-
spectively [1] but they were in the 
range reported by Jemni et al. [5] 
114-185 bpm during training. HR 
fluctuated much during gymnastics 
performance are probably due to the 
intermittent nature of the events, vig-
orous movements and quick changes 
in posture [8], as well by the difficulty 
of gymnastics routines in these ap-
paratus. Although these fluctuations 
an overall HR showed that the gym-
nastic training session is with a light 
intensity. They could easily main-
tain HR during training session and 
could quickly restore HR after each 
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Table 2. Classification of physical activity intensity using % heart rate reserve.

Intensity descriptor
Relative intensity

% Hear rate reserve
(% HRR)

Very light <20

Light 20-39

Moderate 40-59

Vigorous 60-84

Very vigorous >85

exercise. This was evidence of good 
fitness and a high level of training, 
even for the youngest. Only for one 
gymnast the training session was with 
very light intensity, but compared to 
the other he is already an elite gym-
nast and this king of exercises could 
not lead to changes in his HR.

Conclusions

Heart rate monitoring during 
training session is indicative of the 
intensity of the training, the effort 
made by the players, and could be 
the useful tool for monitoring the 
fitness of the gymnasts. Along with 
other parameters it could be used in a 
longitudinal tracking of the changes 
in their development. 
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Аз-ефективност, мотивация за одобрение
и мотивация за успех. Сравнителен анализ между
ученици от спортно и общообразователно училище

Наташа Ангелова, Мария Удева

Self-Efficacy, Motivation for Approval and Motivation for 
Achievement. A Comparative Study between High School 
Students from Sports and General Education Schools

Natasha Angelova, Maria Udeva

Резюме. Целта на проведеното изследване е да проследи различия-
та между учениците от спортни и от общообразователни училища по 
отношение на връзката между видът училище (спортно и общообразо-
вателно) и психологичните фактори: Аз-ефективност, мотивация за 
одобрение и мотивация за успех и себе-препятстване при подраства-
щи. Изследваната извадка включва общо 436 изследвани ученици раз-
пределени както следва: 328 са от различни спортни училища и 108 са 
ученици от средно общо образователно училище. По пол са разпределе-
ни на 298 момчета и 138 момичета. Във възрастов план изследваните 
ученици са между 13 и 19 годишна възраст (M=15,6; SD = 1,6). Резулта-
тите от изследването показват, че по-често се наблюдават високи 
степени на Аз-ефективност, мотивация за успех и мотивация за одо-
брение при учениците от спортни училища, в сравнение с учениците 
от общообразователни училища. От друга страна юношите от общо-
образователните училища по-често в сравнение със спортните учени-
ци проявяват високи степени на себе-препятстване. 

Ключови думи: Спортно училище, спортна дейност, аз-ефектив-
ност, мотивация за одобрение
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Abstract. The purpose of the study was to examine the differences between 
students from sports and general education schools regarding the relationship 
between the type of school (sport or general education) and self-efficacy, 
motivation for approval, motivation for achievement and self-sabotage among 
adolescents. The survey sample included a total of 436 surveyed students 
distributed as follows: 328 were from different sports schools and 108 are 
students from secondary general education. By gender, they are divided into 
298 boys and 138 girls. According to their age, the students were ranged between 
13 and 19 years of age (M = 15.6; SD = 1.6). The results of the study showed that 
higher levels of self-efficacy, motivation for achievement and motivation for 
approval are more commonly observed in sports school students than in general 
education students. On the other hand, adolescents from general education 
schools are more likely to experience high levels of self-sabotage than do the 
sports students.

Keywords: Sport School, Sport Activity, Self-efficacy, Motivation for 
Approval

Физическата активност и 
спортното участие имат по-
ложително въздействие както 
върху физическото, така и върху 
психическото здраве на децата 
и юношите. Дълго време моти-
вацията е централна тема в об-
щата психология и, по-скоро, в 
спортната и тренировъчната 
литература [8,9].

Наситеността на спорта с ка-
чества, които са разнообразни и 
интензивни като емоционални 
преживявани и ролята, която иг-
раят в него взаимоотношенията 
между колектива и личността, се 
явяват определящи за изследване-
то на психичните функции и чер-
ти на личността на спортиста в 
различни степени и връзки на из-
разеност. Добре е да се подчертае 
обаче, че индивидуалността се 
характеризира с устойчива спе-
цифичност на психичните функ-
ции, което профилира дадената 
личност. Тази специфичност се 
изразяват в конкретно взаимо-

действие между различните със-
тояния и свойства и във форми-
те на тяхното проявление.

Чрез саморегулацията спорту-
ващите хора изразяват способ-
ността си съзнателно и целенасо-
чено да управляват поведението, 
психичните процеси и състояния 
в зависимост от изискванията 
на социалната среда. Чрез своята 
активност и социално обусловена 
дейност, човекът се превръща в 
личност, която във зависимост 
от индивидуалните си особено-
сти и дейността, която реализи-
ра, влияят при формирането на 
типични социално-психологични 
черти и особености [3]. 

Включването на децата в няка-
къв вид спорт е  важно и следва 
да се имат предвид множество 
фактори, за да се осъществи мо-
тивирнето на децата към тази 
дейност. Инстинкти, нужди, 
стремежи, намерения, вътрешни 
желания, нагласи както и многоо-
бразие от към външни причини, 
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като награди и оценки, могат да 
привлекат децата към упражня-
ване на даден вид спорт [10]

Повечето автори смятат, 
че пригодността за занимание 
с определен вид спорт е въпрос, 
който е спорен и засяга  основно 
проблема за талантите и способ-
ностите. Обикновено не се отчи-
та фактът, че спортът изисква 
пълно посвещаване, развитие на 
определени личностови качества 
и висока мотивация. Някои авто-
ри свеждат понятието „спортна 
годност” до разбирането, че раз-
личните видове спорт имат из-
искването към спортиста само 
за усъвършенстване в дадения 
вид спортна дейност.

Изборът на конкретен вид 
спорт може да се разглежда като 
научно-обоснована система свър-
зана с прогнозиране на резулта-
тите от дейността и във връзка 
със спортния избор и постигане-
то на адекватност между спор-
тиста, възможностите и изис-
кванията на дадения вид спорт. 
Задачите на състезанието и по-
стижението на спортиста се 
реализират чрез оптималните 
спортни показатели на личност-
та [3].

Подбудителната сила на мо-
тива зависи до голяма степен 
и от целите, които си поставя 
спортиста. Целта всъщност е 
представата за крайният резул-
тат, който той иска да постиг-
не. Именно целта придава съзна-
телен характер на дейността, 
обуславя насочеността и актив-
ността на спортиста. 

Спортната мотивация е мно-
го тясно свързана и с емоционал-
но-волевите компоненти на ли-
чността. Емоциите и чувствата 
се явяват като по-близките или 
по-далечни цели, които човек по-
ставя пред себе си, а от тях зави-
сят решенията му за избор на оп-
ределен тип поведение. Именно 
емоциите определят най-често 
привлекателността или непри-
влекателността на спортните 
занимания, което е потвърдено в 
редица изследвания в тази насока.

В ‘’чист’’ вид рядко се появяват 
спортните мотиви. Те най-често 
са обединени в индивидуални или 
комплексни  постоянно действа-
щи мотиви и според относител-
ния си дял в цялостната мотива-
ционна система образуват съот-
ветен йерархичен ред [2].

Трябва да се отчитат особено-
стите, свързани с регулацията на 
поведението и действията при 
индивидуалните и колективните 
спортове.

В колективните спортове е 
налице обективно усложнена си-
туация, породена от необходи-
мостта от съгласуване на дейст-
вията, координиране на усилията 
и адаптиране на индивидуално-
то поведение към изискванията, 
произтичащи от общата цел и 
колективния резултат. Заедно с 
това обаче присъствието на дру-
гите, на съотборниците създава 
по-голяма сигурност, взаимно по-
емане и разпределяне на отговор-
ността [5]. 

Колективните спортове като 
футбол, волейбол, хандбал, хокей, 
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водна топка се характеризират 
с това, че се проявяват едновре-
менно колективни и индивиду-
ални тактически действия. Съ-
ществуват различия между раз-
личните спортовете по отноше-
ние на техния брой състезатели, 
отчитането на резултатите, 
участието на горните или до-
лните крайници, правилата вре-
метраенето и др. Важното при 
колективните спортове е, че се 
осъществява колективен такти-
чески план, колективното реше-
ние и творчество, както и колек-
тивна оценка, от която зависи 
набелязването на нови цели [5].

Колективният характер на 
отборните спортове изглеж-
да действа по начин, който до-
принася повече постижения за 
спортистите в резултат на из-
разходваните усилия. Присъст-
вието на другите съотборници 
създава по-голяма сигурност, по-
емане и разпределяне на взаимна 
отговорност.

Например социалната оценка в 
отборно състезание кара спорти-
ста да печели повече компетен-
ции чрез изразходване на повече 
усилия. Като изтъква, че социал-
ната популярност е важен източ-
ник на удоволствие в младежкия 
спорт. Социалната популярност 
води до по-голямо удоволствие 
от спорта, в зависимост от сте-
пента на ориентираност на спор-
тиста. Освен това, да бъдеш с 
връстници и да имаш повече со-
циалност и взаимодействието с 
тях предизвиква повече удоволст-
вие в отборните спортове [5].

При индивидуалните спорто-
ве като лека атлетика, бокс, бор-
ба, ски, вдигане на тежести и др. 
характерно е, че тактическите 
действия и мисленето са инди-
видуални по характер. Обмислят 
се както нападателните така и 
отбранителните тактически 
действия с всеки противник [5]. 

В индивидуалните спортове 
психическото напрежение, поро-
дено от средата и индивидуални-
те детерминанти се засилва от 
персонифицираните очаквания 
и индивидуалната отговорност, 
която всеки състезател носи за 
постижението си.

Спортните училища осъщест-
вяват практическото си обуче-
ние по специализираните си учеб-
ни предмети в групи по един вид 
спорт, които се сформират от 
ученици от един спортен клуб, 
обучаващи се в една паралелка или 
от различни класове в един етап 
и степен на образование.

За обучението по специализира-
на подготовка, учениците се раз-
пределят в индивидуален или ко-
лективен вид спорт. Тренировъч-
ния процес е двуразов и позволява 
на учениците да се подготвят 
усърдно в съответния вид спорт. 
Анализирайки особеностите на 
видовете спорт към психически-
те изисквания за реализацията 
на спортиста се извеждат някол-
ко типа спортни дисциплини:

• Спортове, които изискват 
от спортистите, изпълнение със 
съвършенно  заучени комбинации 
при параметри на средата, кои-
то са стабилни. Оценката при 
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тях се формирана върху основата 
на точността, експресивността 
на изпълнението и прецизнос-
тта;

• Спортове, изискващи резул-
тати, които се измерват в коли-
чествени параметри – секунди, 
метри, килограми, точки;

• Спортове, изискващи побе-
да при директно надиграване на 
противника в среда, която е сла-
бопредсказуема с непрекъснато 
променящи се параметри. При 
тях има импровизация и твор-
чество при вземане на решения, 
вариативност на действията и 
ориентиране за избор на най-адек-
ватното решение в дадена ситу-
ация;

• Екстремни спортове, проти-
чащи в изключително рискови ус-
ловия и среда, която е слабопред-
сказуема и нестабилна с липса на 
нормативност и достатъчно 
ясни правила [5].

Спортно-състезателната дей-
ност се свързва с много високи 
изисквания в изпълнението на 
спортните действия. Всичко 
това се свързва със съвършеното 
протичане и изработване на регу-
лационни процеси на спортиста, 
протичащи на всички нива – веге-
тативно, перцептивно, сензор-
но, интелектуално, личностно и 
емоционално-волево. Ориентиро-
въчната дейност на спортиста 
е пряко свързана с мотивацията 
му. Мотивацията и нейната ре-
гулираност са от значение за на-
сочването и предизвикването 
на дейността към поставената 
цел. След конкретизирането на 

целта и вземането на решение за 
действие се стига до същинското 
изпълнение, което е съпроводено 
от актуален контрол и регула-
ция. Участие в тях имат всич-
ки психични компоненти, кои-
то гарантират прогнозираната 
оценка и резултат. Също така 
самооценката, самоконтролът 
имат първостепенно значение за 
изграждане на личностна концеп-
ция и индивидуална стратегия на 
спортиста [5].

При практикуването на редов-
ни спортни занимания и двуразо-
ва тренировка при ученици, уча-
щи и трениращи в спортни учи-
лища се предизвикват определе-
ни изменения, които изграждат 
индивидуалната структура и 
качествата на личността, като 
се отличават от тези на не спор-
туващите. Тези качества са целе-
устременост устойчивост, сдър-
жаност, смелост, които спорти-
ста развива в по-голяма степен, 
отколкото при не спортуващия 
ученик. Това са основни качества,  
които се усъвършенстват в про-
цеса на тренировка и са необходи-
ми за спортната дейност. 

За спортиста самооценката 
зависи преди всичко от неговите 
успехи или неуспехи в спорта. За 
него успехът  се явява като главна 
и непосредствена цел на спорт-
ната дейност както и основна 
ценност на неговите стремежи. 
За да може този успех да се по-
стигне е необходима интензивна 
спортна тренировка, която води 
до достигане на редица общест-
вени и лични цели: престиж, вли-
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яние, висока самооценка, здраве, 
физическа красота, обществено 
признание и т.н. Това от своя 
страна оказва съществено вли-
яние върху мотивационната 
структура на спортиста както и 
неговата емоционална структу-
ра като източник на  мотиви и 
чувства.

Важен момент, водещ до голя-
ма спортна активност възниква 
от разликата между тенденция-
та  за постигане на успех и тази 
за избягване на неуспех.

Ситуациите представляват 
стимул за постигането на ви-
сок резултат, поради фактът, 
че се усилва надеждата за успех, 
но и същевременно да съдържа и 
страх от провал или поражение. 
Поддържането, което е насоче-
но към високи спортни резулта-
ти винаги е съпроводено от кон-
фликт между две противоречиви 
тенденции.

За тези хора, при които до-
минира „мотивът за успех пред 
този за „избягване на неуспех“, 
можем да кажем, че притежават 
потребност от висок резултат и  
голямо желание за успех. Спорти-
стите са именно тези, при кои-
то има силно желание за успех и е  
това е тяхна характерна черта 
от личността им и е с продължи-
телна и проявяваща се в момен-
ти на състезание.

Потребността от успех 
може да бъде актуализирана от 
фрустрацията, от външните ус-
ловия и от други значими за спор-
тиста фактори. При лицата с 
висока основна тенденция към ус-

пех вероятността за възникване 
на силно желание за постигане на 
висок резултат е много по-голя-
ма. Спортистите принадлежат 
към тази група хора, при която 
основната тенденция към висок 
резултат е подчертано изразе-
на. При тях се проявява в голяма 
степен влиянието на развитата 
мотивационна структура. По-
требността от висок резултат 
се проявява преди всичко в ситу-
ациите, при които спортистът 
се чувства компетентен в об-
становката на състезанието по 
съответния вид спорт [3].

За Макклеланд и Аткинсън 
мотивацията за постижения е 
личностна характерна черта. За-
щото за някои хора желанието за 
успех далеч надвишава страха от 
провал и се предполага, че те са 
високо мотивирани за постиже-
ния. За други, страхът от провал 
е по-важният фактор и може да 
се каже, че са с ниска мотивация 
за постижения. Тази черта на ли-
чността не е единственият фак-
тор, който влияе на мотиваци-
ята. Ситуацията също е важно, 
по-специално вероятността за 
успех и стимулът за успех. По 
този начин, дори ако спортисти-
те са с ниска мотивация за по-
стижения и ако вероятността 
за успех е висока, а наградите за 
него са големи, те вероятно биха 
били мотивирани [12].

Една от най-популярните мо-
тивационни теории е тази на 
Маслоу (1943), който се основава 
на идеята, че човешките нужди 
действат на няколко нива, от 
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по-ниски нива до по-високи нива. 
Този модел гласи, че хората са 
склонни постепенно да задоволя-
ват своите нужди, първо на по - 
ниско ниво, по-късно на по-високо 
ниво [13].

Аз-ефективност (Self-efficacy) 
се свързва с чувството на увере-
ност на човека в собствената му 
способност и компетентност-
та да действа така, че неговите 
изяви и действия да довеждат 
до резултатът, който желае. 
Аз-ефективността е свързана и 
с оценката за това как човек се 
справя в специфична среда . В по-
следните си разработка Алберт 
Бандура разглежда възприемане-
то на собствената ефективност 
като когнитивен посредник на 
дейността [7]. По този начин 
очакванията за лична ефектив-
ност оказват влияние върху ми-
сленето, емоциите, поведението 
и обуславят по определен начин 
действията на човека. Алберт 
Бандура открива още, че Аз-ефек-
тивността има три основни из-
мерения:

- Обхватът, който разкрива 
трудността на предизвикател-
ството за приемане от Аз-а;

- Силата, свързана с убеждени-
ето на Аз-а може ли да постигне 
това което иска‘

- Обобщеност за увереността  
на Аз-а, че извършените действи-
ята в различни ситуации могат 
да бъдат осъществени.

Bandura [7] твърди, че възприе-
тата самоефективност обхваща 
повече вярването, че усилието 
определя изпълнението.

За да могат децата и ученици-
те да се справят с предстоящи-
те им предизвикателства и да 
постигат целите си е необходи-
мо да вярват, че целите са пости-
жими, тоест хората са готови да 
положат усилия, когато целта си 
заслужава и е постижима.

Чрез себе-препятстването по-
някога се създава у хората опреде-
лено негативно впечатление. По 
този начин съзнателно или несъз-
нателно себе-препятстващите 
въздействат, върху околните, 
създавайки им предварителна на-
гласа за поражение [5].

При организацията свързана 
с поведението на спортистите 
съществена роля играе възмож-
ността за упражняване на кон-
трол над средата и собствените 
действия. Те се определят като 
„генерализирани очаквания“. Съ-
държанието им определя в голяма 
степен посоката, организацията 
и протичането на регулативни-
те личностни процеси.

Според Величков „личността е 
високо обобщен и интегриран въ-
трешен модел на средата и мяс-
тото на индивида в нея“ [1].

Теорията за самоопределянето 
(SDT) поддържа разбирането, че 
мотивация при хората изисква 
отчитане на вродените психо-
логически потребности, компе-
тентност, самостоятелност и 
свързаност. Авторите обсъждат 
концепцията за потребността 
от самоопределяне, като свърза-
на с предишните теории, които 
подчертават, че потребности-
те уточняват необходимите ус-
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ловия за психологически растеж, 
цялостност и благополучие. Тази 
концепция на потребностите 
води до хипотезите, че различни-
те регулаторни процеси, които са 
в основата на преследването на 
целите, са диференцирано свърза-
ни с ефективното функциониране 
и благополучие, както и че различ-
ните цели и съдържанието имат 
различни отношения с качество-
то на поведението и психичното 
здраве, по-специално поради раз-
лични регулаторни процеси с раз-
лична степен на задоволяване на 
нуждите. Социалният контекст 
и индивидуалните различия, кои-
то подкрепят задоволяването на 
основните потребности, улесня-
ват естествените процеси на 
растеж, включително и присъщо 
мотивирано поведение,  интег-
риране на външни мотивации, 
докато тези, които предричат   
самостоятелност, компетент-
ност или свързаност, са свързани 
с по-лоша мотивация, ефектив-
ност и благополучие [10, 11].

Методология

Цел и задачи на изследването:
Целта на проведеното изслед-

ване бе да се проследи съществу-
ването на статистически значи-
ми различия между вида училище 
(спортно или общообразовател-
но), по отношение на нивото на 
преживяване на Аз-ефективност  
и себе-препятстване, мотивация 
за одобрение и мотивация за ус-
пех при подрастващите, както 

и да се разкрият връзките на за-
висимост между изследваните 
конструкти. В тази връзка бяха 
реализирани и няколко изследова-
телски задачи:

1. Проследяване на различията 
между степените на проявление 
на Аз-ефективността, себе-пре-
пятстването, мотивацията за 
одобрение и мотивацията за ус-
пех при ученици от спортно учи-
лище и ученици от общообразова-
телно училище.

2. Проследяване на връзките 
на зависимост между изследва-
ните психологични конструкти: 
Аз-ефективност, себе-препят-
стване, мотивация за одобрение 
и мотивация за успех.

Хипотези на изследването

Х1: Предположено бе, че съ-
ществуват съществени различия 
между учениците от различни 
училища (спортно и общообразо-
вателно), по отношение на сте-
пента на проявление на Аз-ефек-
тивността, себе-препятстване-
то, мотивацията за одобрение 
както и мотивацията за успех и 
страх от несполука.

Х2: Предположено беше, че съ-
ществуват корелационни връзки, 
демонстриращи  статистиче-
ски значими зависимости между 
психологичните конструкти: Аз-
ефективност, себе-препятства-
нето, мотивацията за одобрение 
и мотивацията за успех и страх 
от неуспех.
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Изследвани лица

В  настоящото изследване взе-
ха участие 436 юноши от шест 
различни училища в страната. 
Възрастта им е от 13 до 19 го-
дишна възраст, като по пол са 
разпределени на 298 момчета 
и 138 момичета от 5 до 12 клас.  
Учениците са 328  от различни 
спортни училища и 108 са учени-
ци от средно общо образовател-
но училище.

Методи на изследването

При изследването са използ-
вани следните  методиките 1) 
Аз-ефективност в спорта [6]. 
Тази методика се състои от две 
подскали: Аз-ефективност и се-
бе-препятстване. 2) Тест МУН 
на А. А. Реан (тест за психодиаг-
ностика на мотивацията за успех 
и несполука), състоящ се от една 
скала чиито високи стойности 
показват мотивация за успех, а 
ниските страх от неуспех. 3) Мо-
тивация за одобрение по Crown 
и Maslow е последната методика 
използвана за снемане на данни по 
настоящото изследване. 

За обработка на данните бе 
използвана програма SPSS 16, чрез 
прилагането на: 1) T-test, който 
е статистически метод позво-
ляващ сравнения на малки групи 
по средни стойности. 2) Пиърсън 
Хи-квадрат анализ, който е непа-
раметричен метод за верифика-
ция на хипотези чрез оценяване 
на връзката между променливи 
на номинално и рангово ниво. 

Организация на изследването

Изследването беше проведено 
през месеците декември 2018г., 
до месец юни 2019г. Проучване-
то беше осъществено в четири 
спортни училища и две общооб-
разователни. Тестовете бяха по-
пълнени в часовете на класа с по-
мощта на училищния психолог и 
класния ръководител.

Анализ на резултатите

За установяване на различия 
в степента на проявление на из-
мерваните характеристики бяха 
предприети статистически ана-
лизи доказващи наличието на раз-
личия между групи. Първоначално 
бяха установени нивата на изра-
зеност на факторите. При мето-
дика „Аз-ефективност в спорта”, 
която се състои от две скали аз-
ефективност и себе-препятства-
не, бяха отчетени три степени 
на проявление за всяка от двете 
скали: за аз-ефективност  - 0 - 30 
ниско, 31 - 49 средно и над 50 висо-
ко, за степените на себе-препят-
стване бяха получени следните 
резултат – 0 - 19 ниско, 20 - 30 
средно и над 31 високо. По отно-
шение на методика „Мотивация 
за одобрение” стойностите оч-
ертаващи нивата на проявление 
на мотивацията за одобрение са 
– 0 - 8 ниско, 9 - 13 средно, над 14 
високо. В методиката за измерва-
не на мотивация за успех и страх 
от неуспех, няма разпределяне на 
стойностите в степени поради 
спецификата в структурата на 
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методиката и теоретичната 
концепция върху, която се осно-
вава тя, а именно, че хората про-
явяват преимуществено един от 
двата мотива: за успех или страх 
от неуспех, която направлява из-
бора на поведенчески стратегии. 

В изследването на спортните 
училища, където общият брой 
изследвани лица е 328 ученици, по 
скала себе-препятстване се на-
блюдава следното разпределение 
по степен на проявление на тази 
характеристика:

→ 21.3% от ИЛ в СУ демонс-
трират ниско равнище на себе-
препятстване;

→ 64% от ИЛ в СУ показват 
средно равнище на себе-препят-
стване;

Графика 1. Степента на себе-препятстване на учениците от спортни 
училища и общообразователни училища

→ 14.6% от ИЛ в СУ имат ви-
соко равнище.

При общообразователните 
училища изследваните 107 учени-
ци, показват следните резулта-
ти за степените на проявление 
на себе-препятстване:

→ 10.3% от ИЛ в ОУ демонс-
трират ниско равнище на себе-
препятстване;

→ 62.6% от ИЛ в ОУ показват 
средно равнище на себе-препят-
стване;

→ 27.1% от ИЛ в ОУ имат ви-
соко равнище.

Себе-препятстването по своя-
та същност се свързва със създа-
ване на препятствия и пречки, 
насочени към себе си при изпълне-
нието на поставена задача. Беше 
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установено, че има по-голям про-
цент ученици от спортни учили-
ща с ниска степен на проявление 
на себе-препятстването (21.3% 
ученици от СУ), в сравнение с 
учениците от  ОУ (само 10.3% 
тях имат ниска степен на проя-
ва на себе-препятстване). Видно 
от данните в графика №1, е че с 
високо равнище на себе-препят-
стване се отличават по-голям 
брой ученици от ОУ (27.1%) в 
сравнение с 14.6% от юношите 
учещи в СУ. Високата степен 
на проявление на себе-препят-
стването помага на учениците 
да запазят положителната си 
самооценка, чрез избягване на 
провал. Свързано е и мотиваци-
ята за успех и страх от неуспех, 
както и с волевите личностови 
характеристики като проява 
на активност, целенасоченост, 
инициативност, смелост, реши-
телност и др. наличието на по-
следните и развитието им във 
висока степен са предпоставки 
за яснота на цели, устойчивост, 
издръжливост и дисциплинира-
ност при реализиране на задачи-
те [6].

Получените различия, в себе-
препятстването, между ученици 
от спортно училище и ученици от 
общообразователно училище по-
казват стойност на хи-квадрат 
анализа Х2(4, N=436) = 13.010 при 
ниво на значимост p < .05. Резул-
татите показват, че учениците 
от общообразователните учи-
лища имат по-висока степен на 
себе-препятстване в сравнение 
с учениците от спортните учи-

лища. Данните са статистически 
значими и надеждни, подкрепят 
се и от използваният Т-критерий 
за сравнението на групи по средни 
стойности, които са както след-
ва MСУ = 24.65; SDСУ = 6.23 и MОУ 
= 26.95; SDОУ = 6.29, резултатът 
от анализът Т (433, N=436) = 
3.305 с коефициент на значимост 
p < .05, също потвърждава този 
извод. Често себе-препятстване 
се свързва с неувереност в собст-
вените способности за преодо-
ляване на трудности и препят-
ствия. Интензивността на учеб-
но-тренировъчния процес изисква 
постоянство, целеустременост 
и вяра във собствените способ-
ности за справяне с поставените 
задачи, което изгражда нагласа, в 
учениците от спортни училища, 
за търсене на начини за преодоля-
ване на препятствията и пола-
гане на усилия за разширяване на 
ресурсите и справяне с трудно-
стите. Липсата на интензивни 
спортни занимания, фиксирани 
в училищната ангажираност на 
подрастващите от общообразо-
вателни училища, създава пред-
поставки за честа проява на себе-
препятстване.

Измерените нива на проява на 
Аз-ефективността в двата вида 
училища е както следва:

Учениците от спортни учили-
ща показват

→ 4.6% от ИЛ в СУ с ниско рав-
нище на Аз-ефективността;

→ 72.6% от ИЛ в СУ с средно 
равнище на Аз-ефективността;

→ 22.9% от ИЛ в СУ с високо 
равнище на Аз-ефективността.
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Юношите от общообразова-
телните училища имат следни-
те резултати 

→ 5.6% от ИЛ в ОУ с ниско рав-
нище на Аз-ефективността;

→ 86% от ИЛ в ОУ с средно 
равнище на Аз-ефективността;

→ 8.4% от ИЛ в ОУ с високо 
равнище на Аз-ефективността.

Представените в графиката 
данни, получени чрез използване-
то на статистическия метод 
хи-квадрат анализ показват, че 
съществуват значими различия 
между учениците от спортно 
училище и учениците от общо-
образователно училище в сте-
пента на изразеност и честота-
та на проява на съответната 
степен на Аз-ефективност при 
юношите от двата вида учили-

Графика 2. Степента на Аз-ефективност на учениците от спортни 
училища и общообразователни училища

ща Х2(4, N=436) = 11.161 при ниво 
на значимост p < .05. Средните 
стойности и нивото на значи-
мост получено чрез използвания 
Т-критерий също потвърждават 
наличието на различия между уче-
ниците от двата вида училища, 
като данните представят след-
ното MСУ = 47.77; SDСУ = 7.02 и MОУ 
= 41.16; SDОУ = 6.33, и резултат 
от анализът Т(433, N=436) = 
3.411 с коефициент на значимост 
p < .05. Резултатите посочени 
по-горе доказват, че групата на 
учениците от СУ има по-висо-
ка средна стойност по Аз-ефек-
тивност, в сравнение с групата 
учениците от ОУ. Това води към 
извода, че спортуващите учени-
ци значително по-често в срав-
нение с другите преживяват себе 
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си като ефективни в това, което 
вършат. Преживяването на висо-
ка Аз-ефективност от своя стра-
на е предпоставка за увереност 
на учениците, занимаващи се със 
спорт, че имат способността да 
действат така, че изявите им 
да довеждат до желания резул-
тат. За Албърт Бандура това 
се свързва с обективната оценка 
на собствените умения за това, 
което, човек може да направи с 
тях [7]. Това, че спортистите 
са убедени в своята самоефек-
тивност определя самоконтрола 
за справяне с определена ситуа-
ция. Високата Аз-ефективност 
е предвестник на ефективна със-
тезателна реализация на учени-
ците в учебно-тренировъчния 
процес. Справянето с трениро-

въчния процес при тези ученици 
е с поставянето на цели, после-
дователно и настойчиво дейст-
ване, свързани с продължителен 
стремеж и полагане на  волеви 
усилия за постигане на целта въ-
преки трудностите.

Резултатите, които показват 
учениците по отношение на мо-
тивацията за одобрение са след-
ните: за учениците от спортни 
училища:

→ 16.% ниско равнище на мо-
тивацията за одобрение;

→ 58.% средно равнище на мо-
тивацията за одобрение;

→ 26.% високо равнище на мо-
тивацията за одобрение.

Юношите от общообразова-
телните училища са показват 
следните резултати 

Графика 3 Степента на Мотивация за одобрение на учениците от 
спортни училища и общообразователни училища
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→ 37% ниско равнище на мо-
тивацията за одобрение;

→ 22% средно равнище на мо-
тивацията за одобрение;

→ 20.6% високо равнище на мо-
тивацията за одобрение.

Получените резултати пред-
ставени в Графика №3 са статис-
тически значими и потвърдени 
от данните от Т-критерии за 
MСУ = 11.77; SDСУ = 2.90 и MОУ = 
10.42; SDОУ = 3.39, и резултат от 
анализът Т(433, N=436) = 3.122 
с коефициент на значимост p < 
.05.  Както се вижда, от данните 
в графиката и статистиката, 
учениците от СУ имат по-ви-
сока средна стойност на моти-
вация за одобрение, в сравнение 
с юношите от ОУ. По-високи-
те средни стойности получени 
за мотивацията за одобрение 
на  спортните ученици могат да 
бъдат интерпретирани с това, 
че одобрението от околните за 
постъпките или постигнатите 
резултати стимулира силно уче-
ниците от спортни училища.  
Високите стойности показват, 
че учениците се нуждаят от ви-
соката потребност за общуване 
и обмен с другите хора (връстни-
ци и възрастни). Това е свързано 
и влияе върху тяхната убеденост 
в успешното представяне или в 
победата над противника.

Впечатление прави, че 37% от 
юношите учещи в ОУ и 16% от 
спортните ученици имат ниска 
мотивация за одобрение, вероя-
тен извод тук е, че учениците с 
ниска мотивация за одобрение 
и от двете групи, не се влияят 

от поощряването на другите 
хора при постигне на своите ре-
зултати в учебния или трени-
ровъчния процес. Увереността 
във собствените възможности 
за справяне и реализиране на оп-
ределено качество, при тях може 
би не е обвързано с фактор като 
получаване на одобрение от оста-
налите. 58% от учениците в СУ 
имат средна мотивация за успех 
в сравнение с юношите от общо-
образователни училища където 
този процент е 22%. Освен това 
26% от подрастващите в СУ по-
казват висока мотивация за одо-
брение, което подсказва, че необ-
ходимостта от положителна и 
стимулираща обратна връзка се 
среща по-често при спортните 
ученици, в сравнение с ученици-
те от ОУ. Това води също така 
към извода, че при учениците от 
спортни училища външната мо-
тивация, свързана с публичната 
изява и получаването на одобре-
ние и подкрепа от другите хора 
има по-значима стойност  от-
колкото за децата обучаващи се 
в ОУ. Мотивацията за одобрение 
обичайно стимулира хората да 
се проявяват в социално-привле-
кателна светлина, данните тук 
разкриват необходимостта да се 
търсят по-задълбочено причини-
те за липса на мотивация за одо-
брение при толкова голям брой 
ученици от общо образователни-
те училища, което е почти 1/3 от 
учениците обучаващи се в общо-
то образование. 

Резултатите получени от те-
ста мотивация за успех и страх 
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неуспех показват, че не се наблю-
дават статистически значими 
различия между двата вида учи-
лища и наличието или отсъст-
вието на мотивация за успех 
или страх от неуспех. При това 
анализът с хи-квадрат, също и 
от Т-критерий не показват зна-
чими различия между двете гру-
пи. Данните са както следва Х2(2, 
N=436) = 1.414 при ниво на значи-
мост p = .493. 

Средните стойности по ме-
тодиката мотивация за успех и 
страх от неуспех са твърде близ-
ки MСУ = 13.83; SDСУ = 3.21 и MОУ = 
13.81; SDОУ = 2.61 нивото на значи-
мост получено чрез използвания 
Т-критерий също отрича наличи-
ето на различия между ученици-
те от двата вида училища, като 

Графика 4. Процентно разпределение на учениците от спортни учи-
лища и общообразователни училища по отношение на мотивацията 
им за успех и страхът им от неуспех  

данните от анализът предста-
вят следното Т(433, N=436) = 
.074 с коефициент на значимост 
p=.941. При отразяване на учас-
тниците в изследването чрез 
процентно съотношение, се виж-
да също така, че учениците от 
двата вида училища са разпреде-
лени сравнително равномерно в 
резултатите си по методиката 
„Мотивация за успех и страх от 
неуспех”. От учениците учащи в 
спортно училище 40% деклари-
рат страх от неуспех, а 60% по-
казват мотивация за успех. При 
подрастващите от общообразо-
вателно училище 45% показват 
страх от неуспех, а 55% имат мо-
тивация за успех. 

От представените до тук ре-
зултати би могло с висока степен 
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на увереност да се потвърди, че 
Х1 е доказана. Първото предпо-
ложение в изследването, което 
беше издигнато е, че същест-
вуват значими различия между 
учениците от различни училища 
(спортно и общообразователно), 
по отношение на степента на 
проявление на Аз-ефективност-
та, себе-препятстването, мо-
тивацията за одобрение както 
и мотивацията за успех и страх 
от несполука. Данните от ста-
тистическите анализи по от-
ношение на Аз-ефективността, 
себе-препятстването и моти-
вацията за одобрение, показаха 
значими различия, тоест учени-
ците от спортно училище се раз-
личават от съучениците си от 
общообразователни училища по: 
по-високата Аз-ефективност, по-
ниското себе-препятстване и по-
високата мотивация за одобре-

Таблица 1. Корелационен анализ на изследваните конструкти при 
N=436

Себе-
препят-
стване

Аз-
ефектив-
ност

Мотивация
за одобрение

Мотивация за 
успех и страх 
от неуспех

Себе-
препятстване

r
1

-.361 -.190 -.203

p .000 .000 .000

Аз-ефективност
r -.361

1
.198 .453

p .000 .000 .000

Мотивация за 
одобрение

r -.190 .198
1

.281

p .000 .000 .000

Мотивация за 
успех и страх от 
неуспех

r -.203 .453 .281
1

p .000 .000 .000

ние, които имат. Мотивацията 
за успех и страхът от неуспех се 
оказаха фактори, по които уче-
ниците обучаващи се в спортно 
училище не се различават от дру-
гите юноши учащи в общообразо-
вателни училища.

При проверяване на корела-
ционната взаимовръзка между 
изследваните психични констру-
кти стана ясно, че са налице от 
слаби до средни корелации. Себе-
препятстването е единствени-
ят фактор, който корелира нега-
тивно с всички останали, както 
е видно от следващата таблица.

Тези резултати показват, че 
Аз-ефективността е свързана по-
ложително с мотивацията за ус-
пех  (r=.453; p <.05) и мотиваци-
ята за одобрение (r=.198; p<.05), 
Резултатите представят сред-
на и слаба връзки на корелационна 
зависимост, но интерпретаци-
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ята на тези данни насочва към 
извода, че Аз-ефективността на 
изследваните лица е свързана с 
мотивацията на ИЛ да бъдат 
одобрени от другите хора, а също 
така и с мотивацията им за ус-
пех, за справяне. Между мотива-
цията за одобрение и мотиваци-
ята за успех при учениците и от 
двата вида училища съществу-
ва връзка на зависимост (r=.281; 
p<.05). Мотивацията за одобре-
ние и мотивацията за успех са 
важни фактори провокиращи раз-
витието на човека и са особено 
значими в юношеска възраст, ко-
гато одобрението и подкрепата 
мотивират подрастващите да 
полагат усилия, за да се развиват 
и постигат успехи в учебен, тре-
нировъчен и житейски  план като 
цяло. 

Таблицата с резултати от 
корелационния анализ показва, 
че себе-препятстването е един-
ствения конструкт, който има 
негативна връзка с останалите, 
което означава, че ниските стой-
ности на себе-препятстването 
са свързани с високите стойно-
сти по другите скали. В този 
смисъл връзката между себе-пре-
пятстване и Аз-ефективност е 
негативна (r=-.361; p<.05) и по-
казва, че когато юношите имат 
високо себе-препятстване имат 
ниска Аз-ефективност. С други 
думи, за да имат висока Аз-ефек-
тивност изследваните лица, 
трябва да имат ниско себе-пре-
пятстване. Същата логика може 
да бъде проследена и във връзка-
та на себе-препятстването с мо-

тивацията за одобрение (r=-.190; 
p<.055) и мотивацията за успех и 
страх от неуспех (r=-.203; p<.05). 
Тук би могло да се каже, че колко-
то по-високо е себе-препятствa-
нето, толкова по-ясен е страхът 
от неуспех и липсваща мотива-
цията за успех. 

Представените резултати 
свързани с корелационния анализ 
потвърждават Х2, тоест че съ-
ществуват връзки на статисти-
ческа зависимост между изслед-
ваните психични конструкти: 
аз-ефективност, себе-препят-
стването, мотивацията за одо-
брение и мотивацията за успех и 
страх от неуспех. Важен момент 
в спортната дейност е мотива-
ционният, който представлява 
оценката на резултата, опреде-
лящ се от външната и вътрешна 
самооценка. В началния стадии 
самооценката зависи от външ-
ната оценка, докато по-късно се 
превръща в изходна точка на ак-
туалните психични състояния и 
основен фактор на когнитивни-
те и динамични процеси. В голяма 
степен се свързва с чувството за 
лична удовлетвореност, породе-
на от субективните преживява-
ния и чрез поведението. Спорт-
ните постижения и социалното 
им значение се определят от 
съвършенството на спортната 
техника и тактика, както и от 
вложените усилия и мотивацион-
на дейност [4]. Тези спортисти, 
които притежават ниска самоо-
ценка са способни да се противо-
поставят в по-малка степен на 
външните въздействия. Докато 
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при тези с ниска самооценка се 
срещат психосоматични призна-
ци на депресия и по-чести състо-
яния на боязливост.

Заключения

Представените данни, полу-
чени чрез използването на ста-
тистически методи показват, че 
съществуват значими различия 
между учениците от спортно 
училище и учениците от общоо-
бразователно училище в степен-
та на изразеност и честотата на 
проява на съответната степен 
на Аз-ефективност при юноши-
те от двата вида училища. По-
конкретно използваните методи 
за сравнение на групи показват, 
че групата на учениците от СУ 
има по-висока средна стойност 
по скала Аз-ефективност, в срав-
нение с групата учениците от 
ОУ. Това води към извода, че спор-
туващите ученици значително 
по-често в сравнение с другите 
преживяват себе си като ефек-
тивни в това, което вършат. Аз-
ефективността е фактор, който 
е свързан с поведението, отра-
зяващо предприети действия за 
постигане на целите. 

Учениците  от СУ имат по-ви-
сока средна стойност на моти-
вация за одобрение, в сравнение 
с юношите от ОУ. Обикновено 
колкото е по-високо нивото на 
мотивация за одобрение, тол-
кова повече усилия полагат хо-
рата. Мотивацията е предпос-
тавка за спортна практика и за 
спортните постижения, както и 

за преодоляване на себе-препят-
стването и повишаване на Аз-
ефективността. Тези фактори 
зависят от това какви са основ-
ните нужди на хората и какво е 
действието върху спортистите  
на външните, социалните и обра-
зователните фактори. В спорта 
мотивацията е ключов фактор 
за постигане на успехи, без кои-
то спортистите няма да бъдат 
решени да се справят със спорт-
ното обучение и полагане на уси-
лия, необходими за подобряване 
на психомоторните способно-
сти, развитието им в спорта.. 
Резултатите получени от теста 
мотивация за успех и страх не-
успех установяват обаче, че няма 
статистически значими разли-
чия между двата вида училища 
относно мотивацията за успех 
или страха от неуспех на учени-
ците. 

Себе-препятстването е свър-
зано в известна степен с моти-
вационната регулация на дей-
ността и тази връзка се харак-
теризира със сложна, когнитивна 
основа, позволяваща фиксиране на 
нагласата и приемане на страхо-
вете от неуспех като реални, а не 
фантазни, което се интегрира в 
структурата на мотива и влияе 
върху индивидуалните цели. За 
да се достигне до успех в дадена 
дейност, значение имат не само 
конкретните знания и умения, 
но също така и желанието за по-
стигане на високи резултати. 
Беше установено, че е по-висок 
процентът ученици от спорт-
ните училища с ниска степен на 
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проявление на себе-препятства-
не, в сравнение с процентът 
ученици от ОУ (тоест в ОУ е 
по-малък процента юноши с ни-
ско себе-препятстване). Резулта-
тите показват, че учениците от 
общообразователните училища 
имат по-висока степен на себе-
препятстване в сравнение с уче-
ниците от спортните училища.

Скалата Аз-ефективност ко-
релира положително с мотива-
цията за успех  и мотивация-
та за одобрение. Резултатите 
представят средна и слаба връз-
ки на корелационна зависимост, 
но интерпретацията на тези 
данни насочва към извода, че Аз-
ефективността на изследваните 
лица е свързана с мотивацията 
на ИЛ да бъдат одобрени от дру-
гите хора, а също така и с моти-
вацията им за успех, за справяне. 
Корелационния анализ показва, 
че себе-препятстването е един-
ствения конструкт, който има 
негативна връзка с останали-
те, което означава, че ниските 
стойности на себе-препятства-
нето са свързани с високите 
стойности по другите скали. То-
ест когато юношите имат висо-
ко себе-препятстване имат ни-
ска Аз-ефективност, а за да имат 
висока Аз-ефективност изследва-
ните лица, трябва да имат ниско 
себе-препятстване. 

Чрез проведеното изследване 
бе доказана сложната структура 
на взаимодействието от една 
страна на Аз-ефективността с 
мотивацията за одобрение и мо-
тивацията за успех, а от друга 

на моделът, по който себе-пре-
пятстването се реализира, чрез 
свързването си със страха от не-
успех при липсата на мотивация 
за одобрение и ниска Аз-ефектив-
ност.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
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Влияние на спортното училище и видът спорт за
изграждане на висока Аз-ефективност и мотивация 
за одобрение при юноши

Наташа Ангелова, Мария Удева 

The Influence of Sports School and Type of Sport for 
Building up High Self-Efficacy and Motivation for Approval 
among Adolescents

Natasha Angelova, Maria Udeva

Резюме. Целта на проведеното изследване е да проследи влияние-
то на видът училище и упражняваният вид спорт за формирането на 
Аз-ефективност и мотивация за одобрение при подрастващите. Из-
следваната извадка включва общо 436 изследвани ученици разпределени 
както следва: 328 са от различни спортни училища и 108 са ученици 
от средно общо образователно училище. По пол са разпределени на 298 
момчета и 138 момичета. Във възрастов план изследваните ученици са 
между 13 и 19 годишна възраст (M=15,6; SD = 1,6). Реферираната научна 
литература доказва тенденцията за значимо влияние на спортните 
училища и активното занимаване със спортна дейност за формиране-
то на висока Аз-ефективност при учениците. Направеното проучване 
потвърждава тези научни факти и разширява модела чрез включването 
на мотивация за одобрение като детерминант на Аз-ефективността.

Ключови думи: Спортно училище, спортна дейност, аз-ефектив-
ност, мотивация за одобрение

Abstract. The purpose of the study was to research the impact of the type 
of sports school and the type of sport on the building up of self-efficacy and 
motivation for approval. The survey sample included a total of 436 surveyed 
students distributed as follows: 328 were from different sports schools and 108 
are students from secondary general education. By gender, they are divided 
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into 298 boys and 138 girls. According to their age, the students were ranged 
between 13 and 19 years of age (M = 15.6; SD = 1.6). The referenced scientific 
literature shows a tendency for significant influence of sports schools and 
active sporting for the formation of high self-efficacy in students. The study 
confirmed these scientific facts and widened the model by including motivation 
for approval as a determinant of self-efficacy.

Keywords: Sports School, Sports Activity, Self-efficacy, Motivation for 
Approval
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Езиците и спорта

Любов Иванова 

Languages and sports

Lyubov Ivanova, Aleksandar Katrandzhiev

 
Резюме: Практикуването на спорт не означава само избор на класи-

чески спорт, като футбол, борба, плуване, всички видове игри с топка 
и т.н. Разбирането или владеенето на чужд език не означава набор от 
лексика без граматически правила, без достигане на етап начин на ми-
слене на езика. И в двата случая е нужна психическа подготовка за часо-
вете. Постиженията са в пряка зависимост от желанието, настрой-
ката и амбицията. 

Ключови думи: спорт, изучаване на език, физическа активност 

Abstract. Practicing sports does not just mean choosing a classic sport, such 
as football, wrestling, swimming, all kinds of ball games, etc. Understanding 
or speaking a foreign language does not mean a set of vocabulary without 
grammatical rules, without reaching the stage of thinking in the language. In 
both cases, mental training is required for the classes.  The achievements are 
directly dependent on the desire, the setting and the ambition. 

Keywords: sports, language learning, physical activity
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На пръв поглед между изучава-
нето на езици и практикуването 
на спорт няма нищо общо. Но е 
факт, че и спортните занимания, 
и изучаването на чужд език изис-
кват желание време, много рабо-
та и най - вече търпение. Следо-
вателно има връзка между тези 
две  полезни и важни дейности. И 
при двете е нужна  техника и сис-
темна работа. Практикуването 
на спорт не означава само избор 
на класически спорт, като фут-
бол, борба, плуване, всички видове 
игри с топка и т.н. Практикува 
се фитнес, джогинг, сутрешни уп-
ражнения йога. Разбирането или 
владеенето на чужд език не озна-
чава набор от лексика без грама-
тически правила, без достигане 
на етап начин на мислене на ези-
ка. 

И спорта, и езиковите компе-
тенции са резултат от достиг-
нати теоретични и практически 
познания, мотивация и самодис-
циплина, които се влияят от 
психологически нагласи, водещи 
до повишаване развитието на ли-
чността. И при двете има общи 
елементи и общи правила, които 
трябва да се спазват, а именно: 

1. И двете изискват и предпо-
лагат отговорност1. 

В спорта е нужен треньор, на-
ставник, в обучението педагог, 
учител. В спорта и в обучението 
учителите само ръководят. От-
говорността е задължение на обу-
чаващия се. Много повече зависи 
от нас: колко често, колко ефек-
тивно и отговорно ще изпълня-

ваме изискванията и препоръки-
те на обучителите. Резултатът 
зависи само от нас. Но той не се 
постига веднага,  защото няма 
лесно начало. И в двата случая е 
нужна психическа подготовка за 
часовете. Постиженията са в 
пряка зависимост от желанието, 
настройката и амбицията. 

2. Отлагане за по-късно2. 
Решението за спортно начи-

нание или изучаване на чужд език 
означава отговорност, която не 
трябва да бъде отлагана. Нало-
жително или преднамерено „от-
съствие“, не трябва да прекъсва 
обучението. Нужни са усилия, бла-
годарение на които се развиват 
„добри навици“. Тренировката и 
изучаването на чужд език трябва 
да бъдат толкова важни, колкото 
е важна кариерата. 

3. Себесравняване с предишно-
то ниво развитие3. 

В спортното начинание и за-
почването на чуждо-езиково обу-
чение всеки е нов и няма предста-
ва от техники на обучение.  Няма 
шампиони или преводачи, които 
са постигнали успех още  в начало-
то. На всеки предстои да извърви 
дълъг път, преди да постигне на-
стоящия си успех. Старанието 
предполага  очевидни промени в 
личностното развитие. 

1 Skyteach, Как спорт помогает 
учить иностранные языки? https://
skyteach.ru/2018/08/03/

2 https://skyteach.ru/2018/08/03/
3 https://skyteach.ru/2018/08/03/
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4. Въоръжаване с търпение 

Факт е, че всеки, който е взел 
решение за започване на нови за-
нимания, няма търпение в нача-
лото, воден от емоцията за нови 
преживявания и реализация. За 
да има ефект и да се постигнат 
желани резултати, търпението 
трябва да е продължаващ, съ-
пътстващ фактор. За това по-
магат тренировките в спорта и 
упражненията при изучаване на 
език. Нужно е време, докато се 
създадат навици за издържане на 
трудна тренировка и осмисляне 
и възприемане на трудно грама-
тика. Времето и търпението са 
най - големите оръжия, които в 
последствие се превръщат в сила.  

5. Трениране на паметта, фи-
зиката. Увеличаване на само-
чувствието, което води до само-
оценка. 

Продължителните трениров-
ки карат спортуващия да се пог-
ледне в огледалото и да види ре-
зултатите след усърдна работа. 
Аналогични биха били резулта-
тите при изучаването на езика, 
когато при следващия прочит на 
непознат текст, превод, диалог 
или тест осъзнаете, че доскоро 
неразбираемото вече е ясно.  Ос-
вен повишена самооценка, се по-
добрява настроението, памет-
та, което е резултат от развита 
концентрация и решителност.  

Изследвания показват, че спор-
туването може много да помог-
не на тези, които се стремят да 
научат нов език. За чуждия език 
не са важни само умствените 

способности, но и физическата 
активност също играе роля. Тази 
роля е продиктувана от  поддър-
жа кръвообращението на правил-
ното ниво и активната работа 
на човешкия мозък. Спортът 
влияе върху функционирането на 
мозъка и какви други функции на 
мозъчната физическа активност 
могат да повлияят и как точно 
това се случва. След провеждане-
то на изследвания учените обя-
виха способността на физическо-
то възпитание да улесни процеса 
на изучаване на чужд език. Оказва 
се, че спортът не само ускоря-
ва кръвта в цялото тяло и кара 
мозъка да работи по-активно, но 
влияе точно върху активността 
на определени зони и области на 
мозъка, които са важни за възпри-
емането на чужд език и запаметя-
ването на нови думи и правила.4  

В заключение направено от  
група учени от Италия, която 
публикува статия в научното из-
дание PLOS One, се казва, че физи-
ческата активност улеснява изу-
чаването на чужди езици. Преди 
това заключение те провеждат 
експерименти с животни: лабо-
раторните гризачи, подвижните 
катерици, по-добре запомнят, 
отколкото животните, които 
водят „заседнал“ начин на жи-

4 Спорт может помогать изучать 
иностранные языки, Наталья Ро-
машина 24-08-2017 16:05 https://www.
medikforum.ru/other-news/62501-sport-
mozhet-pomogat-izuchat-inostrannye-
yazyki.html
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вот. По-късно тази хипотеза е 
потвърдена публично въз основа 
на експеримент със студенти: 
учениците също усвояват по-до-
бре материала, ако спортуват. 
Учените стигнаха до извода, че 
физическото възпитание увели-
чава „пластичността на мозъка“, 
което го прави по-податлив на 
нова информация.5  

Според едно ново проучва-
не, също в Италия, биолози, во-
дени от  Сулпикио Симоне от 
университета на Vita Salute San 
Raffaele (Милано, Италия), ре-
шават да уточнят точно кога 
е най-добре да спортуват, за да 
учат езици по-бързо. В експери-
мента участвали 40 студенти 
от Китай, които били разделе-
ни в две групи. Първата група е 
изучавала език без физически на-
товарвания, учениците от вто-
рата група са карали велосипеди 
20 минути преди началото на 
учебните часове и са продължили 
15 минути по време на обучение-
то. След това на студентите са 
дадени тестове. Оказало се, че 
натоварените с каране на коле-
ло, запомнят думите по-добре, 
по-точно разбират значението 
им в изказванията, отколкото 
учениците от първата група6. 
Според професор  Симоне, това 
проучване показва, че обучение-
то трябва да се допълва от фи-
зическа активност. Но да пре-
карваш часове в изучаване на да-
ден предмет и да не се движиш 
едновременно не е най-добрият 
начин да се учиш. Резултатите 

предполагат, че физическата ак-
тивност по време на обучение 
подобрява този процес. 

В наше време изучаването на 
език от тези, които се занима-
ват със спорт, е жизнено важен 
аспект. Езикът е основното 
средство за комуникация в чуж-
дата страна, предполага между-
културен обмен или запознаване 
с културните традиции на други 
страни, помага за изглаждане на 
мисълта, развитие на паметта 
и въображението. Владеенето на 
език от спортистите предпола-
га усъвършенстване на професио-
налните компетенции.  

Както във всяка сфера, така и 
в спорта, се налага употребата 
на специфична терминология. 
Това, което подбужда интерес в 
спорта, е, че много думи и изра-
зи, използвани в спорта не могат 
да бъдат открити в речниците, 
или се употребяват в ежеднев-
ния живот със съвсем друго зна-
чение. Факт, който доказва още 
веднъж, че езиците и спорта са 
взаимозависими. Познаването на 
език от спортистите не озна-
чава непременно работа навън, 
но предполага развитие на кари-
ерата и резултати на световно 
ниво. 

5 https://mir24.tv/news/16263848/
fizkultura-pomogaet-uchit-inostrannye-
yazyki

6 https://mir24.tv/news/16263848/
fizkultura-pomogaet-uchit-inostrannye-
yazyki
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Изучаването на езика и спор-
туването изискват ежедневна 
работа, много усилия и труд, но 
и мотивация и поставяне на оп-
ределена цел. Съвкупността от 
тези елементи е сигурен показа-
тел за успех. 

Езикът обединява хората и на-
уката и е основно средство на ин-
формация не само в спорта, но и 
във всички сфери на обществения 
живот.
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Сравнителен анализ на соматотипния профил на
състезатели по футбол, таекуондо и канадска борба

Илия Канелов

Comparative analysis of the somatotype  profile of football, 
taekwondo and arm wrestling players

Iliya Kanelov

Резюме: Определянето на соматотипния профил има водещо зна-
чение при подбора на начинаещи спортисти, а от друга страна уста-
новява наличието на адаптационни изменения в телосложението, 
характерни за практикувания вид спорт. В настоящото изследване 
определихме соматотипния профил на спортисти в три вида спорт 
(канадска борба n=12, таекуон-до n=11 и футбол n=11). За оценка на 
соматотипните компоненти ендоморф, мезоморф и ектоморфен, из-
ползвахме методиката на  Heath-Carter. Данните бяха статистически 
обработени с методите на дескриптивната статистика (М; SD) и 
дисперсионен анализ чрез one-way, ANOVA (Friedman, Dunn’s post hoc). 
Резултатите показват, че трите изследвани групи имат различни 
соматотоипни профили, а именно: 1) канадска борба – ендо-мезоморф 
3,80 ±1,54; 5,92 ±0,75; 2,03±0,85: 2) футболисти - балансиран мезоморф 
2,47±0,71; 4,41±0,98;2.61±0,76: 3) таекуондо - екто-мезоморф 2,47±0,60; 
4,45±1,45; 3,61±1,30 (М;SD). Въпреки силно изразения мезоморфен числов 
индекс на състезателите по канадска борба, той не се различава ста-
тистически значимо от стойностите на състезателите по футбол 
и таекуондо (Friedman, ANOVA, Dunss post hoc тест).  Този резултат 
показва, че изразената мускулатура или  високият мезоморфен компо-
нент, е необходим показател за подбора и практикуватено на спортно-
състезателни дейности, който са различни по проявата на скоростно-
силови способности и са с различно енергоосигуряване.

Ключови думи: соматотипипен профил, спортисти, канадска борба, 
футбол, таекуондо.
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Abstract: Determining the somatotype profile is of major importance in the 
selection of novice athletes and, on the other hand, establishes the existence of 
adaptive changes in the physique specific to the practiced sport. In this study, 
we determined the somatotype profile of athletes in three sports (arm  wrestling 
n = 12, taekwondo n = 11 and football n = 11). To evaluate the somatotypic 
components endomorph, mesomorph and ectomorph, we used the Heath-
Carter methodology. Data were statistically processed using the methods 
of descriptive statistics (M; SD) and one-way analysis of variance, ANOVA 
(Friedman, Dunn‘s post hoc). The results show that the three studied groups have 
different somatotopy profiles: 1) arm  wrestling – endo-mesomorph 3.80±1.54; 
5.92±0.75; 2.03±0.85: 2) football players - balanced mesomorph 2.47±0.71; 
4.41±0.98; 2.61±0.76: 3) taekwondo - ecto-mesomorph 2.47±0.60; 4.45±1.45; 
3.61±1.30 (M; SD). Despite the strongly expressed mesomorphic index of arm 
wrestlers, it does not differ statistically significantly from the values   of football 
and taekwondo (Friedman, ANOVA, Dunns post hoc test). This result shows 
that the expressed muscle or high mesomorphic component is a necessary 
indicator for the sports selection and practicing sports-racing activities, which is 
different in terms of speed-power and with different energy supply.

Keywords: somatotype profile, athletes, аrm wrestling, football, taekwondo

Съвременното развитие на 
спортния резултат има две ос-
новни направления за развитие: 
прецизиране на най-рационална-
та техника за изпълнение (коор-
динационни способности), а от 
друга – повишаване на функцио-
налния капацитет на организма 
(кондиционни способности). Ако 
и  двата компонента са налич-
ни, тогава не би трябвало да има 
препятствия за реализирането 
на висок спортен резултат. Но 
управлението на движенията е 
сложен многофакторен процес, 
които зависи от доброто по-
знаване на биомеханичните за-
кономерности при динамични и 
статични спортни упражнения. 
Законите на физиката са кон-
стантни и не подлежат на съм-
нения, но качествените и коли-
чествените характеристики на  

телосложението  са променливи 
и търпят изменения във време-
то. Разгледани като лостови сис-
теми, кинематичните вериги в 
опорно-двигателния апарат, би-
ват с различни величини на всич-
ки компоненти -рамо на силата, 
приложни точки на силата и т.н. 
Способността за генериране на 
въртящ момент, е в основата 
на способността да се управлява 
движението чрез взаимодейст-
вие на вътрешни и външни сили 
(придаване на движение или усло-
вие за равновесие). Това са въпро-
си, върху които от години рабо-
тят спортни специалисти, кои-
то интерпретират по различни 
начини качествата на телосло-
жението на спортиста.

Най-често използваната мето-
дология за оценка на соматотипа 
е разработена в средата на мина-
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лия век от Heath и  Carter [6].  Чрез 
математически формули се изчис-
ляват стойностите от антро-
пометрични измервания на: три 
кожни гънки; две епикондиларни 
ширини; две обиколки  на миш-
ница и подбедрица; тегло и ръст. 
Получените числови стойности 
определят степента на зависи-
мост между три основни  сомато-
тимпни компонента ендоморф, 
мезоморф и ектоморф. Авторите 
дефинират 13 различни сомато-
типни профила в зависимост от 
числовите комбинации.

Според Платонов [1]най-често 
разпространените соматотипи 
сред спортисти са с числови инде-
кси 3-5-2, 4-3-3, и 3-4-4, а най-ряд-
ко срещани са крайно изразените 
доминиращи в един компонент 
1-7-1 и 2-1-7. Според същия автор, 
сумата от трите компонента не 
трябва да е по-малка от 8-9 и да 
не надвишава с много 12-13.

От получените резултати за 
характеристиките на сомато-
типа при 452 спортиста от две 
Олимпийски игри Carter [6]доказ-
ва, че спринтьорите (1.5-5-3) и 
скачачите (високи скок, скок на 
дължина и троен скок) са екто-
мезоморфни (1.5-4.3-2), докато 
хвърлячи (диск и чук) са ендо-мезо-
морфни (3-7-1).  Подобни изследо-
вателски примери са причина да 
осъществим и това изследване. 

Ендоморфният компонент 
се свързва с наличието телес-
на мазнина, мускулната маса 
има отношение с мезоморфната 
структура и  ектоморфията със 
съотношението на височината 

към теглото. Ако един от ком-
понентите е доминиращ, тогава 
той е „чист тип“ (ендоморф 7-1-1, 
мезоморф 1-7-1 и ектоморф 1-1-7). 
Литературните данни показват, 
че антропометричните изслед-
вания, включващи соматотип, 
показват разлики при спорти-
стите, като се твърди, че това 
се дължи на вида на спортните 
дейности и състезателните ран-
гове (Платонов, 1996, Теория на 
олимпийските спортове).

Методика

Обект на изследването е сома-
тотипният профил на  състеза-
тели в спортовете канадска бор-
ба, таекуондо и футбол. Предмет 
на изследването е различията в 
соматотипните компоненти  
на изследваните състезатели. 
Контингент на изследването са 
състезатели по изследваните ви-
дове спорт (канадска борба n=12,  
таекуон-до n=11 и футбол n=11).

Целта на изследването е чрез 
използване на методика на Heath-
Carter, да се определят и срав-
нят  соматотипните профили 
на спортисти практикуващи 
спортове, които имат различни 
пространствени, пространстве-
но-времеви, времеви и силови ха-
рактеристики.

 
Методи на изследване
Антопометрични имервания

Чрез импедансен анализатор на 
телесна маса Composition Analyzer 
IOI 353  бяха измерени антропо-



336  Спорт и наука, извънреден брой /2019

метричните  показатели на кон-
тингента в настоящето изслед-
ване:  ръст (cm) и телесна маса 
(kг).

Методика за определяне
на соматотип по Heath-Carter

Определянето на соматотип 
е проведено по метода на Heath-
Carter, чрез използване на лицен-
зиран калипер Holtain Tanner 
(натиск 10 гр/мм2). Кожна гънка 
на трицепса (вертикална) (mm) –
triceps skinfold: изследваното лице 
е в изправен стоеж, със свободно 
спуснати покрай тялото ръце в 
неутрална  позиция. Пръстите 
се поставят на мястото на ма-
нипулация, което се намира на 
половината разстояние между 
„acromion” и “olecranon processes”, 
върху задната повърхност на 
мишницата, над трицепса, мяс-
тото където се допират лате-
ралната (lateral head) и дългата 
глава (long head)  на трицепса 
(m.triceps). Горноилиачна гън-
ка (диагонална) (mm) - suprailiac 
skinfold: кожна гънка се измерва 
над гребена на хълбочната кост 
(iliac bone crest), на мястото къ-
дето се пресичат вертикалната   
линия от предната аксиларна ли-
ния (anterior axillary fold). Ширина 
на раменна кост  (cm) - нumerus: 
ръката е флексирана в лакътна 
става, като ъгъла между мишни-
ца и предмишница е 90о. Измер-
ва се разстоянието между лате-
ралния и медиалния епикондил 
(medial lateral epicondyle). Femur 
дебелина (cm): изследваното лице 

е в седнало положение, с флексира-
на колянна  става на 90°. Измерва 
се разстоянието между върхове-
те на латералния и медиалния 
епикондил на бедрената кост 
(medial и lateral epicondyle). При 
измерването се допуска  известен 
натиск, за да се намалят възмож-
ните отклонения в стойности-
те на широчината предизвикани 
от подкожните тъкани и лига-
менти. Обиколка на мишница 
(cm): лакътят е фиксиран на 45° 
и измерването се извършва при 
максимална изометрична кон-
тракция на флексорите и екстен-
сзорите на лакътна става, при 
най-голямото видимо напречно 
сечение на мишницата. 

Статистически методи

Параметрите са представени 
като средни стойности (М±SD). 
С метода на дескриптивната 
статистика (в спортните среди 
се използва термина вариацио-
нен анализ) изчислихме следните 
величини: - средна стойност (М) 
при n< 30; стандартното от-
клонение – (SD). За сравняване 
на средните стойности (диспер-
сионен анализ) от проведеното 
изследване използвахме one-way, 
ANOVA (analysis of variance) тест 
на Friedman.  Оценката за раз-
личия между средните стойно-
сти, е проведена с методите на 
непараметричната статисти-
ка,  характерна за малки извадки, 
при повече от 2 групи. За пълно 
изчерпване от комбинациите от 
сравнения при които има разли-
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чия, използвахме Dunss post hoc 
тест. Обработката на данните 
и за графичното им представяне 
използвахме  статистически соф-
туер GraphPad Prism 3.0. 

Резултати и анализ от антропо-
метрични измервания на изслед-
вания контингент 

Данните за антропометрич-
ните параметри на състезате-
лите показват (табл. 1), че сред-
ният ръст на футболистите е 
178.03±6.8(см), на състезателите 
по канадска борба е 177.8±6.3(см), 
а на таекуондистите е 174.0±4.95 
(см). Данните са представени 
като средни стойности и стан-
дартни отклонение.

Тегловата маса при футболи-
стите е 74.36±9.3 (кг), при ка-
надската борба е 78.90±8.24 (кг) и 
при таекуондото е 62.68±9.66(кг), 

Таблица 1. Данни за антропометричните показатели на изследвания 
контингент

Тегло (кг) Ръст (см) Възраст (г)

Футболисти 74.36±9.3 178.03±6.8 17.45±0.66

Канадска борба 78.90±8.24 177.8±6.3 18.15±1.74

Таекуондисти 62.68±9.66 174.0±4.95 17.51±0.69

антропометричните данни са 
представени на таблицата 01.

Средната възраст на състе-
зателите на футболистите е 
17.45±0.66 (г), при канадската 
борба е 18.15±1.74 (г), а при таеку-
ондистите е 17.51±0.69 (г). 

Резултати  и анализ за стойно-
стите на соматотипните компо-
ненти на изследвания контингент

Данни за стойностите на 
соматотипните компоненти  
на изследвания контингент са 
представени на таблица 2. Со-
матотипните компоненти при 
футболистите имат следните 
стойности (М;SD): ендоморф 
компонент - 2,47±0,71; мезомор-
фен компонент - 4,41±0,98, екто-
морфен компонент - 2.61±0,76. 

При състезателите по кана-
даска борба са, както следва: ен-

Таблица 2. Данни за средните стойности на соматотипните компо-
ненти на изследвания контингент (М;SD).

Ендоморф Мезоморф Ектоморф

Футболисти 2,44±0,56 4,51±1,32 2,46±0,47

Канадска борба 3,80±1,54 5,92±0,75 2,03±0,85

Таекуондисти 2,47±0,60 4,45±1,45 3,61±1,30



338  Спорт и наука, извънреден брой /2019

доморфен компонент - 3,80±1,54; 
мезоморфен компонент - 5,92 
±0,75; ектоморфен компонент 
- 2,03±0,85. При състезатели-
те по таекуон-до, резултати-
те показват следните стойно-
сти:  ендоморфен компонент - 
2,47±0,60; мезоморфен компонент 
4,45±1,45; ектоморфен компонент 
- 3,61±1,30. Данитe са предста-
вени като средни стойности и 
стандартни отклонение. Със-
тезателите по футбол са с цен-
трален мезоморфен профил като 
компонентите му имат следни-
те стойности: ендоморфен ком-
понент - 2,44±0,56; мезоморфен 
компонент - 4,51±1,32; ектомор-
фен компонент - 2,46±0,47.

Графично представяне и ана-
лиз на данните за соматотипни-
те компоненти при изследвания 
контингент.

Данните за сомататипния 
профил на изследваните футбо-

листи са представени графич-
но (фиг. 1). Видно е, че мезомор-
фният компонент доминира 
(4,51±1,32), като останалите два 
са относително балансирани и 
между тях не открива статис-
тическо различие.  Докато това 
не може да се каже за стойности-
те на мезоморфния компонент, 
който е с достоверно по-висок 
цифров индекс, спрямо ендо- и ек-
томорфния показател.

 Резултатите за стойностите 
на соматотипните компоненти 
при състезателите по канадска 
борба показват (фиг. 2), че екто-
морфния компонент (2,03±0,85), е 
с достоверно по-ниска стойност 
(p<0.05) от тези на мезо – и ен-
доморфния (Friedman, ANOVA, 
Dunns post hoc тест).

На фигура 3, графично са пред-
ставени данните за стойно-
стите на соматотипните ком-
поненти на състезателите по 
таекуон-до. При тях, въпреки 
че мезоморфният компонент е 

Фиг. 1. Сравнително представяне на числовите индекси на трите 
соматотипни индекса при футболисти
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Фиг. 2. Сравнително представяне на числовите индекси на трите 
соматотипни индекса при футболисти

Фиг. 3. Сравнително представяне на числовите индекси на трите 
соматотипни индекса при таекуондисти

представен, като доминантен 
статистически значима разлика 
се наблюдава при стойността 
на едноморфния компонент. Той 
е значимо (p<0.05)  по-нисък от 
мезо- и ектоморфните компо-
ненти (Friedman, ANOVA, Dunss     
post hoc тест).

 Статистически значима раз-
лика в стойностите (p<0.05)  на 
числовия коефициент на ендо-
морфния индекс спрямо стойно-
стите на мезо- и ектоморфни-
те  индекси при състезатели по 
таекуон-до (Friedman, ANOVA, 
Dunns post hoc тест).
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Мезоморфният компонент е 
с доминиращи стойности и при 
трите изследвани групи, като  е 
най характерен при състезате-
лите по футбол. При другите 
две групи профилиращ характер 
имат съответно,  ендоморфният 
компонент за състезателите по 
канадска борба и ектоморфният 
за състезателите по таекуондо.

Резултатите от статисти-
ческия анализ на стойностите 
на  соматотипните числови ин-
декси дефиринцирани по сома-
тотимен компонент, показват 
значимо различие (p<0.05) между 
ектоморфните компоненти на 
състезателите по канадска борба 
и таекуон-до, а именно – стой-
ността  на състезателите по 
канадска борба е значимо по-ни-
ска от тази на таекуондистите 
(Friedman, ANOVA, Dunns post hoc 
тест) (фиг. 4).

Въпреки силно изразения мезо-
морфен числов индекс на състеза-
телите по канадска борба, той не 
се различава статистически зна-
чимо от стойностите на състе-
зателите по футбол и таекуон-
до (Friedman, ANOVA, Dunns post 
hoc тест).    

Резултати  и анализ на сома-
тотипния профил на изследва-
ния контингент

Данни за соматотипния про-
фил на изследвания контитгент 
са представени на Таблица 3. Из-
следването на соматотипния 
профил показва, че състезателите 
по футбол са с балансиран мезо-
морфен профил, състезателите по 
кандска борба са с ендо-мезомор-
фен соматотип, а състезателите 
по таекуондото са с екто-мезо-
морфен сомототипен профил.

Фиг. 4. Сравнително представяне на числовите индекси на трите 
соматотипни компонента при таекуондисти
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В процентно съотношение да-
нните показват, че доминиращия 
мезоморфен тип при състезате-
лите по канадска борба с 86,4 % и 
последващ ендоморфният тип с 
13,6 %. След осредняване на инди-
видуалните сомототипни инде-
кси, определихме следните сред-
ни стойности за координатите 
на соматотипния индекс: за със-
тезателите по канадска борба X 
= -1.97±2.49 и за Y = 6.19±2.06.

В процентно съотношение, 
данните показват доминиращ 
мезоморфен тип при 88,0 % от из-
следваните таекуоднисти, след-
ван от ектоморфния тип с 12,0 % 
, като ендоморфния не доминира 
при нито един. След осреднява-
не на индивидуалните индекси за 
нетренирани, получихме за сред-
ни стойности на  X= 1,15±1,78, а 
за Y=3,21±3,41.

Резултатите от третета из-
ледвана група (футболисти) оп-
ределят соматотипен профил 
на балансиран мезоморф с цфрови 
индекси за соматотипните ком-
поненти 2,44:4,51:2,46. Средните 
стойности за X =0,2±2.23 и за 
Y=3,8±1.98. Балансирания мезо-
морфен сомототипен профил се 
регистрира при 73 % от изследва-
ните футболисти (фиг. 5).

Таблица 3. Данни за соматотипния профил на изследвания
контитгент

Изследвани групи Соматотипен профил X Y

1. Футболисти Балансиран мезоморф 0,23±2,23 3,81±1,98

2. Канадска борба Ендо-мезоморф -1.97±2.49 6.19±2.06

3. Таекуондисти Екто-мезоморф 1,15±1,78 3,21±3,41

Фиг. 5. Соматограма с нанесени 
стойности на координати за X и 
Y за изследвания контингент

Дискусия

Структуриращата роля на ан-
тропометричния соматотипен 
профил, като фактор за постиже-
ния при състезатели от силови-
те спортове, както и при други 
спортове, са представени в ре-
дица изследвания [1, 4, 5, 6, 10, 15]. 
Ние считаме, че морфологичните  
изследвания, могат по косвен път 
да допринесат за изясняване на 
механизмите на установени про-
мени, получени при биомеханич-
ните и физиологичните  изследва-
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ния, които имат отношение към  
енергоосигуряването, състава на 
мускулните влакна  на състезате-
ли при определен вид спорт, вида 
на натоварване, спецификата на 
натоварените мускулни групи и 
др. Съществуват доказателства 
в литературата съгласно които, 
големите анаеробни (алактатни) 
способности на спортиста, до-
брата двигателна реакция и ви-
соките резултати в скоростно-
силовите тестове, са свързани 
с висок мезоморфен компонент 
и обратно голямата кислородна 
консумация е свързана с пониже-
ние на мезоморфния и увеличава-
не на ектоморфния компонент 
при състезателите [1,5].   

Антропометричните данни 
на изследваните групи са хетеро-
генни по отношение на  години 
и ръст. Наблюдава се разлика по 
отношение на тегловата маса 
при таекуондисти, но тя се дъл-
жи на спецификата на спорта. 
Широко използваният индекс на 
телесна маса (BMI) e достъпен, 
защото се изчислява лесно и не е 
необходима сложна математиче-
ска методика, антропометрич-
ните параметри са само два, до-
като при използваната от нас 
методика на Heath-Carter са де-
вет. От друга страна индексът 
на телесна маса се използва при-
оритетно при здрава популация 
(не обременена от адаптационни 
изменения, свързана с практику-
ването на спорт). Ето защо смя-
таме, че методиката на Heath-
Carter е уместна за регистриране 
на данни за соматотипен профил 

при спортисти и последвал ана-
лиз на тяхната специфика [2, 7]. 

Соматотипният профил на 
състезателите по канадска бор-
ба, получен в настоящото из-
следване е идентиечен с този на 
състезателите от спортовете 
с изразен силов характер, а имен-
но  ендо-мезоморф. При него, ек-
томорфията е слабо изразена и 
можем да твърдим, че въпреки 
различията в динамиката и вре-
метраенето на генерираната 
динамична и статична  сила,  в 
групата на силовите спортове, 
изследваните от нас състезате-
ли по канадска борба имат сома-
тотип, който отговаря на про-
фила свързан със изискванията за 
практикуване на силови спорто-
ве [3].  Това твърдение може да 
се потвърди, чрез сравнение на 
резултати от соматотипни из-
следвания на [2],  които изследва 
соматотипния профил на спор-
тисти в над 50 спорта, като ос-
вен горе споменатите, само хвъ-
лячи в леката атлетика (3,0-6,0-
2,0), ръгбисти и състезатели по 
американски футбол (3,0-5,5-2,0) 
имат идентична характеристи-
ка на соматотипните компонен-
ти с изведените от нас. 

При състезателите по таек-
уондо,  изразеният екто-мезо-
морфен профил (2.47:4.45:3.61) 
корелира с данни изведени за със-
тезатели в същия диапазон на 
години. В процентно съотноше-
ние, данните  показват домини-
ращ мезоморфен тип при 88.0 % 
от изследваните таекуоднисти, 
следван от ектоморфния тип с 
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12.0 %. При статистическа об-
работка на данните, чрез непа-
раметричен метод за сравнява-
не на променливи стойности, 
чрез теста на Friedman, one-way 
- ANOVA (Dunns post hoc тест), 
достиггнахме до резултат, кои-
то показва, че ендоморфният 
компонент е статистически по-
нисък (p<0.05)  от останалите 
мезо- и ектоморфният. Torres E., 
et al., (2007 г.) публикват данни за 
профил на таекуондисти в кате-
гория мъже определен, като ба-
лансиран мезоморф, докато таек-
уондисти в категория юноши са  
екто-мезоморфен тип, който съ-
ответства на нашите данни. На 
състезателното ниво мъжете са 
измерени със соматотипни ком-
поненти 2.11-5.07-2.71, а при юно-
шите те са 2.02-6.12-3.21. Данни-
те показват, че с уверичаването 
на спортния стаж и биологична-
та възраст мезоморфният ком-
понент се повишава, а ектомор-
фния се понижава, което може да 
се дължи на харманичното пови-
шаване на процента на мускулна 
маса по цялото тяло.

В потвържнение на изразен до-
минантен соматотимен профил 
при юноши таекуондисти са и 
данните публикувани от Bridge 
et all., [3], който регистрира со-
матотип с параметри  2.02-3.96-
4.26. В подобно изследване същия 
автор регистрира стойности 
на соматотипните компоненти 
при елитните мъже таекуон-
дисти за ендоморфия, мезомор-
фия и ектоморфия са 1.65 - 4.53 
- 3.59.   

Сравнени с други спортове, 
таекуондистите имат сходни 
стойности с  бегачи на средни и 
дълги разстояния  5 000 и 10 000 m 
с профил 2-4-4, скачачи с хоризон-
талните и вертикалните скоко-
ве 1.5-4.25-3.5 в лекакта атлети-
ка [12 ,13],  както и при състеза-
телите в спортните игри волей-
бол 1.5-4.0-3.5 и баскетбол 2.0-4.5-
3.5 [1].  Спортове при които не се 
изисква прилагане на максимална 
сила при реализиране на спортни-
те ситуации или единоборства. 
В следствие на това, те следват 
тенденцията напо-слабо изразе-
на мускулатура и понижен ендо-
морфен компонент спрямо екто-
морфния, спрямо състезателите 
по канадска борба.

Футболистите включени с 
това изследване са с балансиран 
мезоморфен профил, това означа-
ва, че мезоморфният компонент 
е селно изразен, като екто- и ен-
доморфният са с по-ниски с по-
вече от една еденица и и между 
тях няма разлика от повече от 
една. Числовите индекси на со-
матотипните компоненти са 
със стойности  от 2,44±0,56 - 
4,51±1,32 - 2,46±0,47. Резултати-
те от статистическа обработка 
на данните, чрез непараметри-
чен метод за сравняване на про-
менливи стойности, чрез теста 
на  Friedman, one-way - ANOVA 
(Dunns post hoc тест), показват, 
че мезоморфният компонент е 
статистически по-висок (p<0.05)  
от останалите два компонента. 
Идентични стойности на сопа-
тотипни компоненти регистри-
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ра и Rienzi et all. [13].  при анали-
зи на соматотипа при водещи 
футболисти от Русия 1.7-5.6-2.6 
и южноамерикански футболни иг-
рачи 2-5.5-2, а именно са баланси-
ран  мезоморф. 

 В сравнителен анализ на елит-
ни футболисти Zorba et all., [8, 14] 
в турското първенство резулта-
тите показват: 1) в първа лига 
3.0±4.5±2.6.; 2) в супер лигата 
2.4±4.8±2.3. Въпреки различията 
в стойностите, те са незначи-
телни и двете изследвани групи 
са с балансиран ендоморфен сома-
тотипен профил. Анализирани-
те по-горе данни показват, че из-
следваните от нас футболисти 
се вписват в референтни стой-
ности, за соматотипен профил, 
на състезатели практикуващи 
футболната игра.

Резултатите от статистиче-
ския анализ на стойностите на  
соматотипните числови индекси 
деферинцирани по соматотимен 
компонент - ектоморф, показват 
значимо различие (p<0.05) между 
ектоморфните компоненти на 
състезателите по канадска бор-
ба и таекуондо, а именно – стой-
ността на състезателите по 
канадска борба е значимо по-ни-
ска от тази на таекуондистите 
(Friedman, ANOVA, Dunns post hoc 
тест). Тази тенденция се под-
върждава и от анализираните от 
нас данни за подобен род сомато-
типни изследвания. Като можем 
да заключим, че статично-сило-
вата мускулна работа, дава при-
оритет на мезомарфният и ен-
доморфният компонент, спрямо 

ектоморфния, при практикуване-
то на силовия спорт – канадска 
борба. 

Въпреки по-силно изразеният 
мезоморфен числов индекс на със-
тезателите по канадска борба, 
той не се различава статистиче-
ски значимо от стойностите на 
състезателите по футбол и таек-
уон-до (Friedman, ANOVA, Dunns 
post hoc тест). Този резултат, 
показва че изразената мускула-
тура е необходим соматотипен 
показател за практикуватено на 
спортна дейност, диферинцира-
на по силови способности и енер-
гообезпечаване.

Получените данни за сомато-
типа ни позволяват да предпо-
ложим, че при състезателите ви-
дът на соматотипа, е критерий 
за адаптация към спецификата 
на пространствено-времевите 
и силови характеристики харак-
терни за практикувания спорт, 
а при непрофилирани начинаещи 
спортисти, е критерий за подбор 
и прогнозиране на спортен резул-
тат.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Психологически качествата с ключова роля
за успеха на хокейните съдии

Йоанис Константинос 

Ключови думи: хокей, съдия, психология, умение, комуникация, увере-
ност, концентрация, мотивация, релаксация, визуализация.

Въведение

Развитието на колективните 
спортове и високите спортно – 
технически стандарти на играта 
са в съществена зависимост от 
нивото и класата на спортния 
съдия. През последните години 
хокейната игра става все по -  ди-
намична и по-трудна за обективен 
контрол от страна на хокейните 
съдии. Внедряването на пости-
женията на научно – техническия 
прогрес, допринесе за подобряване 
на спортно-техническите способ-
ности на състезателите, модер-
низира игралните покрития, уре-
дите и екипировката на играчите, 
разработиха се нови игрови кон-
цепции и тактически системи, ли-
берализиране на състезателните 
правила. Всичко това  допринесе за 
нов - съвременен облик и висока ди-
намика на играта [1, 2, 3]. 

Новите предизвикателства, 
промениха и условията за рабо-
та на хокейните съдии. Днес ус-
пехът им зависи от много фак-
тори, но от съществено значе-
ние са бързина, коректността и 
обективността на решенията 
в сложните условия на играта 
без да се пропуска всеки детайл 
и момент от срещата, запаз-
ване на реда, решаване на спо-
ровете и др. Тези сложни и ши-
рокоспектърни обстоятелства 
са предпоставка за допускане 
на грешки, някои от които ре-
шават дори изхода на срещата. 
Този факт е обективна пред-
поставка за чести критики към 
съдиите от страна на състеза-
телите, треньорите, ръково-
дителите и медиите, без да се 
замисляме, че те също са хора, а 
грешката е част от човешката 
природа [2,3,4, 5]. 



Спорт и наука, извънреден брой /2019  347

Методология – проучване,
резултати, анализи и дискусия

Успешното израстване на хо-
кейните съдии, тяхната реа-
лизацията и кариера е в  голяма 
зависимост от физическата и 
психологическата им подготовка. 
Съществува силна връзка между 
физическите възможности и пси-
хологическите умения на съдии-
те[2,3,4,5]. Всъщност, успеха на 
един съдия ще зависи, както от 
физическата подготовка, така и 
от психологическите умения. Из-
следванията през последните го-
дини, показаха, че  успеха на един 
съдия зависи 50 до 70% от него-
вите психологически умения[3,5]. 
Затова  при обучението на хокей-
ните съдиите вниманието треб-
ва да се насочва и към психологи-
ческите умения, които са изклю-
чително важни за успешността 
на един съдия.

Целта на нашето изследване е 
да проучим мнението на водещи-
те специалисти в областта на хо-
кейното съдийство, за да разкрием 
основните психологически качест-
ва - способности, даващи гаранция 
за успех на съвременните съдии.  

Проучените от нас достъпни 
литературни източници [2-14], 
както и мнението на водещите 
лектори и мениджъри на съдии 
изразено на семинари и съдийски 
брифинги, определят следните 
психологическите умения като 
ключови за успеха на съдиите: 
комуникация, увереност, концен-
трация,  мотивация, релаксация 
и визуализация.

Комуникация 

Комуникацията е обмяна на 
всякакъв вид информация, на 
мисли, чувства, идеи, мотиви, 
действия и т.н. между два или 
повече обекта, в конкретния 
случай – съдии[3-8]. Добрите ко-
муникационни умения са важни 
във всяка област на човешката 
дейност, в съдийството -  задъл-
жителни. Успехът на един съдия, 
ще зависи от неговите умения да 
комуникира с другите участници 
в турнира/срещата – колегите, 
техническия делегат, мениджъ-
ра на съдиите, секретарите, ка-
питаните, състезателите, тре-
ньорите и т.н. Комуникацията 
започва със самото пристигане 
на събитието или преди прис-
тигането (телефонни разговори, 
имейл и др.) и продължава до края 
на самото събитие, дори и след 
приключването му. Комуникаци-
ята, не е само това какво ще каже 
или приеме съдията, тя се осъ-
ществява и чрез езика на тялото 
– емоционалното му поведение 
(действията, мимиките, жесто-
вете и т.н.).  Съдия, който има 
добър стил, хубава усмивка и спо-
койно поведение създава по-успо-
кояващ ефект върху играчите и 
треньорите и по този начин той 
създава ефективна комуникация 
с тях, която ще допринесе те да 
сътрудничат с него, а не да оспор-
ват решения му. 

Обикновено, съдиите са прия-
телски настроени към играчите, 
но трябва да поддържат и опре-
делено разстояние - дистанция, 
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да не са достъпни и да избягват 
коментари, въпроси и оплаква-
ния, което може да пречи на ри-
тъма на играта. Без дискусии, да 
призовават за бързо подновяване 
на играта.

Увереност

Проучванията показват, че уве-
реността е един фактор, който 
разделя успешните от по-малко 
успешните съдии, гениалните от 
талантливите, талантливите 
от посредствените[3, 5-8]. Съди-
ите с голяма увереност вярват в 
себе си и в способностите си. Това 
им помага добре да се концентри-
рат и по-добре да се справят с 
трудностите, с които се сблъск-
ват по време на срещата. 

 Съдиите, които имат увере-
ност в себе си, запазват контрол 
при трудни ситуации. Това не 
означава, че те не са съмняват в 
взетите решения, а че не губят 
увереността, че са взели грешно 
решение. Цитата на един съдия-
ветеран ясно показва за важната 
роля на увереността при съдийс-
твото: “Ако нямате доверие в 
себе си, по-добре е да не се явява-
те на мача. Ако треньорите и иг-
рачите почувстват, че съдията 
не е сигурен за взетите решения, 
те ще се възползват от ситуаци-
ята. Без самочувствие е трудно 
да се спечели уважението на ко-
легите, треньорите, играчите и 
феновете. “

Въпреки, че увереността се 
придобива с времето и опита, съ-
диите трябва да демонстрират 

увереност по всяко време, неза-
висимо от обстоятелствата, че 
са млади и неопитни. Не трябва 
да се тревожат за събитията и 
факти, които са извън техния 
контрол, да са достатъчно увере-
ни за да се гордеят със собстве-
ните качества. Изграждането на 
увереност при младите съдии се 
постига и чрез екипна работа с по 
– опитен колега на терена, който 
го подкрепя в трудните момен-
ти и по този начин дава само-
чувствие. За съжаление много от 
младите съдиите са или прекале-
но самоуверени или неуверени при 
вземане на решения. Този проблем 
най – често се дължи на прекалено 
големи амбиции с липса на необхо-
димите знания и умения.

Концентрация 

Концентрацията може да се 
определи като “способност да се 
съсредоточим върху определени 
съществени знаци в окръжава-
щата ни среда и да поддържаме 
тази съсредоточеност по време 
на състезанието” [3, 5-8]. 

Концентрацията лежи в осно-
вата на вземането правилни ре-
шения при бързоразвиваща се игра, 
каквато е хокея. Съдията трябва 
да види действието, да анализира 
ситуацията, да реши дали наис-
тина е имало нарушение и ако се 
налага да сигнализира. За ефектив-
но ръководене на играта и избяг-
ване на грешките е необходима 
пълна концентрация на съдията.

Съдиите трябва да обръщат 
внимание върху действията на 
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състезателите и да се  опитват 
да предвидят развитието им в 
бъдеще. Вниманието на съдии-
те, често се раздвоява от външ-
ни фактори: шум от зрителите 
– често придружен с обиди и за-
кани, лоши атмосферни условия, 
оплакващи се състезатели или 
треньори и т.н. Всичко това, от-
вличат вниманието на съдиите 
и нарушава тяхната концентра-
ция. При такива условия е важно 
съдиите да се съсредоточат вър-
ху играта и да се абстрахират от 
всички външни фактори. Затова 
те трябва да научат: 

• ефективно да се справят 
с психическото натоварване и 
тревожността;

• да избират съответни мес-
та, които няма да влияят на 
тяхната концентрацията;

• да фокусират вниманието 
върху непосредствената задача;

Концентрацията е тясно 
свързана с мотивацията. Трудно 
е да се запази концентрацията 
при мач в който единия отбор 
е много добър и още в началото 
резултата е 10:0. Но незначимо в 
коя категория съдиистват и на 
какъв мач, съдиите трябва да си 
свършат работата професионал-
но, като се стремят да задържат 
концентрацията до края на мача.  

Мотивация 

Мотивацията е свързана с по-
требността и удоволствието 
от дейността, която вършим[3, 
5-8]. Да си мотивиран не е лесно, 
дори е невъзможно ако вършиш 

нещо, което не ти харесва. На-
прежението, скандалите, обиди, 
заканите, както и скука от праве-
нето на една и съща работа може 
да влияе върху мотивацията на 
съдиите. Най-ефективен начин да 
се поддържа мотивацията е чрез 
поставяне на цели. Правилно по-
ставените цели, както намиране 
на вдъхновение,  възнаграждение 
на себе си и любовта към спорта,  
могат да бъдат изключително 
ефективни инструменти за уве-
личаване на мотивацията и по-
добряване на резултатите.

Когато съдиите съдиистват 
на много важен мач, те изпит-
ват чувство на удоволствие, 
което е тясно свързано с поло-
жителна умствена нагласа и чув-
ство за жизненост и енергия. 
За да бъдеш добър съдия трябва 
упорита работа, всеотдайност и 
голям практически опит, които 
се дължат на високо ниво на мо-
тивация свързано с удоволствие 
и любов. Ако съдията започва да 
се губи чувството за удоволствие 
той ще загуби мотивацията. Из-
следванията показват, че всички-
те съдии които са спрели да съди-
истват, са загубили мотиваци-
ята, тъй като през годините са 
били подложени на силен натиск, 
а в същото време трудът им не 
се е оценявал обективно.  

Релаксация 

Да си спокоен, преди и по вре-
ме на мача е от важно значене за 
успешността на един съдия. Не-
зависимо в кое ниво съдиистват, 
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дали на световно първенство или 
местни турнири, съдиите са ви-
наги под напрежение. Добре под-
готвените съдии ще изглеждат 
спокойни и уверени, ще могат да 
поемат контрола на играта, а 
допуснатите грешки няма да се 
забелязват [3, 5-8]. Психологиче-
ското напрежение при съдиите 
е следствие на редица вътрешни 
и външни фактори, но най-чести 
източници на стрес са:

• Страхът от провал – външен 
фактор (някои пречи на предста-
вянето);

• Страхът от неадекватност-
та – вътрешен фактор (липса на 
подготовка);

• Губене контрол – комбиниран 
фактор. 

Страхът от провал е „номер 
едно” стрес и може да включва 
страх от лоша игра, страх от по-
лучаване ниска оценка от менаже-
ра на съдиите и др. 

Страхът от неадекватност 
може да се дължи на некомпетент-
ност или липса на знания,  физиче-
ска или психическа подготовка.

Губенето на контрол, е свърза-
но с чувството, че не си ефекти-
вен. Някои съдии губят контрола 
веднага след критика на треньо-
рите или състезателите. Това е 
сериозен проблем и напрежение-
то което идва като резултат от 
това, води до загуба на добрите 
резултати от съдийството. За-
това съдиите трябва да се опит-
ват да бъдат отпуснати преди 
мача с цел да се намали тревож-
ността, която води до слаби ре-
зултати. 

Съществуват най-различни 
техники които могат да помог-
нат на хокейните съдии да се ре-
лаксират и отпуснат преди мача. 

Физическите методи включ-
ват : 

• постепенна релаксация (мус-
кулна релаксация);

• контрол на дишането.  
Психическите методи включ-

ват: 
• говорене със себе си;
• спиране на негативните ми-

сли.

Визуализация 

Визуализацията в съдийство-
то е свързана със създаване на 
позитивни модели –ситуации и 
моменти в съзнанието [3, 5-8]. 
Както на пример, че реферираш 
на среща, намираш се на правил-
ното място, взимаш точно ре-
шение, изглеждаш уверен и съсре-
доточен, виждаш себе си като 
опитен съдия, правиш всичко по 
най – добрия начин. В съзнание-
то, могат да се създават изобра-
жения на предстоящи събития, 
които все още не са настъпили. 
Ако съдиите са имали лош опит с 
отбор или играч или с друг съдия, 
те могат да се опитат да се визу-
ализират себе си, как ще реагират 
с това лице или със ситуацията, 
като действат спокойно и увере-
но. По този начин те могат да 
преодолеят трудностите и не-
приятностите и това ще им по-
могне в тяхната подготовката. 
Визуализацията помага на съдии-
те за прогнозиране на ситуации и 
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моменти и начини за предотвра-
тяването им, както и предпри-
емане на правилни действия при 
настъпването им. 

Заключение

Психологическите умения ва-
жни играят важна роля за успеш-
ното представяне и кариерното 
развитие на хокейните съдии. 
Една от слабостите в подго-
товка на начинаещите съдии е 
несъществения дял в развитие-
то на психологичните качества 
за сметка на преекспониране на 
обучението предимно в разуча-
ване и тълкуване на правилата, 
както и акцентиране върху дви-
жението и позиционирането без 
развитието на важни физиче-
ски - двигателни качества. Една 
от основните причина за това 
е погрешната представа, че пси-
хологическите умения се считат 
за вродени – едни ги имат други 
не. Но в повечето случаи това 
съвсем не е така, най-добрите съ-
дии не са били родени с „пълен па-
кет“ от психологически качест-
ва, по скоро те са изградени, чрез 
систематичното и постоянно 
практикуване на съдийството. 
Запазването на самообладание и 
спокойствие в условията на ви-
соко психологическо напрежение, 
способността да се концентри-
рат, да останат  уверени  и да 
поддържат добри отношения  с 
всички участници в играта са 
допринасяли за развитие на посо-
чените качества. За да бъдат ус-
пешни, съдиите трябва да овла-

дяват онези умения, които ще им 
помогнат да взимат правилни и 
бързи решения, за да ръководят 
ефективно играта. Да се отна-
сят подобаващо към участници-
те и да избягват грешки, особено 
тези, които влияят  съществено 
на изхода на срещата и рушат 
доверието към тях. Важно е съз-
нанието да се пази от несъщест-
вени мисли и знаци които отвли-
чат вниманието. В твърде нерв-
но или в състояние на безпокой-
ство, вниманието на съдията се 
насочва към самия него, затова е 
много важно той да умее да улови 
момента когато стреса достига 
нежелани граници и засяга кон-
центрацията. Увереният съдия 
ще допусне да преобладават само 
положителни мисли. Ако безпо-
койството не си отива, тогава 
най-голямата опасност за само-
контрола на съдиите е разсеянос-
тта, която предизвиква отрица-
телни мисли. 

Успешният - висококвалифи-
циран съдия е комбинация от 
отлични физически и психически 
умения, чрез които реализира по-
ставените цели по най-добрия 
начин и допринася за издигане на 
стандартите и духа на играта. 

Посредственият - нискоквали-
фициран съдия е комбинация от 
задоволителни или лоши физиче-
ски и психически умения, които 
разрушава стандартите и духа 
на играта.

Съдиите с мисия за професио-
нално израстване, трябва да от-
делят значително време и вни-
мание на своята психологическа 
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подготовка и да приемат това за 
ключов елемент и важен фактор 
за успехи и реализация.
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Сравнителен анализ на резултатите от психо-
физическите постижения на момичета от 6 клас
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Comparative analysis of the results of the psycho-physical 
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Abstract: Yordanov, V. St., Comparative analysis of the results of the psycho-
physical achievements of 6-th grade girls, 2019.

Keywords: pupils-girls, results, education.
In connection with the study of the physical activity and the psycho-physical 

achievements of the 6th grade students, tests were carried out at the «Hristo 
Botev» school in Rousse with the girls of the class. Research methods are:

- variational analysis;
- correlation analysis;
- comparative analysis;
- observation;
- talk.
Tests are mandatory for all girls. It improves the motor activity, the physical 

qualities, the knowledge and the skills of the students.

Изложение

Физическото възпитание и 
спорт в училище са неделима 
част от цялостната образова-
телна система, която осигурява 
интелектуалното и физическото 

развитие на младото поколение. 
Единствено в учебния процес по 
физическо възпитание и спорт 
се решават в голяма степен про-
блемите, свързани с укрепване на 
здравето, нормалното психо-фи-
зическо развитие и развитие ни-
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вото на двигателните качества 
на учениците във всички етапи 
на образователната ни система 
[5].

Обучението по физическо въз-
питание и спорт поставя нови 
въпроси пред специалистите в 
областта на училищното физи-
ческо възпитание. Успоредно с 
разкриване на безспорно високо-
то му качество, за нас е важно да 
потърсим и оптимизираме всич-
ки фактори, от които зависи не-
говата ефективност. 

Държавните образователни 
изисквания по физическо възпи-
тание и спорт в нашата стра-
на определят главните цели на 
предмета, като специфичен учеб-
но-възпитателен процес. В раз-
личните образователни степени 
и етапи тези цели са съобразени 
с възрастовите особености, пси-
хическото и физическото разви-
тие на учениците [1].

Възможностите за вариатив-
ност на съдържанието и много-
образието на формите позволя-
ват цялостната дейност да се 
насочи съобразно ценностната 
ориентация на ученика, негови-
те интереси и потребности. 
По този начин се осъществява 
едно продължение на процеса за 
либерализация на физическото 
възпитание и спорта в училище, 
заложено в основите на държав-
ните образователни изисквания 
за учебното съдържание по “Фи-
зическо възпитание и спорт” [2]. 

ЦЕЛ на нашето изследване - да 
се изследват постиженията на 
всички ученици-момичета от 6. 

клас, да се види има ли голямо раз-
сейване в тези постижения. Въз 
основа на тестовете ще се фор-
мира текуща оценка на ученици-
те, съгласно изискванията на Ми-
нистерството на образованието 
и науката за подобряване психо-
физическата дееспособност на 
подрастващите деца.

Задачите за осъществяването 
на целта бяха:

1. Проучване на достъпната 
литература и нормативни доку-
менти по проблемите на спорт-
но-педагогическия процес и мо-
дулното обучение по физическо 
възпитание и спорт в училище;

2. Вариационен и сравнителен 
анализ на психо-физическите по-
стижения на момичетата от 6. 
клас;

3. Обобщаване на изводи и пре-
поръки за подобряване на работа-
та в училище.

Необходимата инфрмация съ-
брахме с помощта на педагоги-
ческо наблюдение, беседа и физи-
чески тестове с ученици от СУ 
„Христо Ботев“, гр. Русе.

Анализ на резултатите

Наред с доказалите ефектив-
ността си средства, все повече се 
налага търсенето и приложение-
то на иновационни механизми за 
организирането и провеждането 
на учебния процес по физическо 
възпитание в началното училище, 
с цел стимулиране и поддържане 
на двигателната активност на 
учениците на достатъчно високо 
ниво. Именно това ни насочи към 
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провеждането на настоящото 
статистическо проучване.

В урока по физическо възпита-
ние и спорт доминираща фор-
ма на активност е двигателно-
емоционалната. Тя произтича 
от същността на физическите 
упражнения, ръководството и 
осъществяването на учебния 
процес и въздействията, които 
се реализират. Усилията в тази 
насока имат решаващо значе-
ние за качеството на учебния 
процес в началното училище, 
което зависи от комплексното 
въздействие и специализирано-
то педагогическо ръководство. 
Активността на учениците от 
средна образователна степен и 
съзнателното им отношение 
към работата в урока по физиче-
ско възпитание и спорт зависи в 
най-голяма степен от мотивите 
им, които възникват, развиват 
се и се променят под влияние на 
различни взаимодействащи фак-
тори, в това число и целенасоче-
ното въздействие на спортния 
педагог [3].

В тази емпирична част се пред-
ставят последователно:

- основният емпиричен резул-
тат от изследването – базиран 
модел за статистическо изслед-
ване в училищна среда;

- другите емпирични резулта-
ти от приложението на инстру-
ментите, описани във втората 
част на дисертационния труд 
(Йорданов, В., Модел за интензи-
фициране на обучение по танци 
на учениците от основна образо-
вателна степен, Шумен, 2018);

- педагогически анализ, който 
следва представянето на всички 
резултати.

Анализирането на резултати-
те направихме по направление 
на експериментална и контролна 
групи от 6. клас момичета. Върху 
контролната група е въздейства-
но с разработени от нас програми 
за специализирана подготовка. За 
коректно сравняване значимост-
та на констатираните разлики 
използвахме и t – критерий на 
Стюдент със съответна гаран-
ционна вероятност. Анализът на 
показателите, характеризиращи 
динамиката на развитие на пси-
хичните и физическите качества 
извършихме на базата на коли-
чествените характеристики на 
отделните показатели, отразе-
ни в следващите таблици.

Динамиката на развитие на 
психичните и физическите ка-
чества за двете групи анализи-
рахме главно, чрез статистиче-
ски параметри. Събраните данни 
за психо-физическите възможнос-
ти на момичетата от 6. клас, 
експериментална и контролна 
групи, през изследвания период 
подложихме на вариационен и ко-
релационен анализ.

Съществуващата учебна про-
грама по физическо възпитание 
на средното училище за 6 клас е 
оказала положителен ефект върху 
развитието на психо-физически-
те качества при изследваните 
ученици.

Коефициентът на вариация (V) 
ни дава информация за разсейва-
нето на признака, изразено в про-
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центи и се ползва за оценяване 
на еднородността на извадката 
(табл. 1).

Следващата таблица дава све-
дения за конкретните измерва-
телни единици, вложени в психо-
физическите тестове за диагно-
стика на момичетата от 6. клас.

Съгласно предвидения в орга-
низацията на изследването гра-
фик са направени тестове пред-
ставени в таблица 3. Броя на из-
следваните лица (n) е 22. Средни-
те стойности на резултатите 
(Av1, Av2) се отнасят за първото 
начално изследване и за края на 

Таблица 1. Извадка

V <  10% Извадката е еднородна

V ≤ 10% – 30% Извадката е приблизително еднородна

V >  30% Извадката е разнородна

Таблица 2. Измервателни единици

№ Показатели Мерни единици

1. Скок дължина от място Сантиметри

2. Сила на ръката  динамометър Килограми

3. Коремни преси Секунди, бройки

4. Задържане във вис със свити лакти Секунди

5. Совалково бягане 10×5 Секунди

6. Равновесие брой стъпвания Секунди

7. Честота на почукв. 25 цикъла Секунди

8. Подвижност в тазобед. стави Сантиметри

9. Тепинг тест Точки

10. Тест Перон точки

времевия период. За експеримен-
талната група (6. клас) са налице 
абсолютен и процентен прираст.

Тестове 2,4,7,9 и 10 показват 
значими стойности за експери-
менталната група момичета при 
изследваните лица от 6 клас. При 
сравнение на опитните резул-
тати с постигнатите от 6 клас 
установяваме значими стойно-
сти за тестове 4,7,9 и 10. Поло-
жителното влияние на спортно-
подготвителните упражнения за 
разучаване на „Кулско хоро“ и „Се-
верняшко дунавско хоро“ дават 
своето отражение в стойности-
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Таблица 3. Показатели, характеризиращи общата психо-физическа  
подготовка на момичетата от 6. клас, експериментална група, значи-
мост на прирастите.

№ П о к а з а т е л и n Av1 Av2 р-ка
р-ка
%

S1 S2 V1 V2 t Pt

1 Скок дължина от 
място - см. 22 168,8 170 1,5 0,9 15,6 15,6 10% 10% -0,79 55,9

2 Сила на ръката 
динамометър 22 70,1 73,7 3,6 5,1 10,3 13,4 10% 20% -1,29 79,0

3 Коремни преси за
30 сек. бр. 22 22,6 23,1 0,5 2,0 3,5 3,7 20% 20% -0,77 55,2

4 Задърж. във вис със 
свити лакти сек. 22 3,6 6,3 2,7 75,9 5,1 6,8 140% 110% -2,67 98,6

5 Совалково бягане 
10х5 сек. 22 22,9 23,4 0,5 2,2 1,4 1,6 10% 10% -1,35 81,0

6 Равновесие бр. 
стъпв. хрон. стоп 22 1,0 0,9 -0,1 -13,6 1,5 1,3 150% 150% 0,39 29,9

7
Честота на 
почукв. 25 цикъла 
- сек.

22 12,7 11,3 -1,4 -11,1 1,6 1,1 10% 10% 4,20 100

8
Подвижност в 
тазобед.
стави - см.

22 7,4 6,5 -0,9 -11,7 5,6 7,3 80% 110% 1,30 79,2

9 Тепинг тест 22 236 259 23,0 9,8 28,8 28,5 10% 10% -4,62 100,

10 Тест Перон 22 3,8 3,1 -0,7 -17,9 1,1 0,8 30% 30% 3,22 99,6

те на Pt% и високата статисти-
ческа гаранция.

Тестове 2 и 4 са типични уп-
ражнения за оценка на двигател-
ното качество сила. Тестове 9 и 
10 са свързани с усъвършенства-
нето на бързината и ловкостта. 
Очевидно е, че развитието на 
физическите качества е зависи-
мо от възрастовата динамика и 
едни от тях са приоритетни за 
участниците от 6 клас. Впослед-
ствие профилът на усвояване на 
физическите умения се променя 
според нарастването на възрас-

тта, където се включват и про-
блемите на акселерацията, до-
веждащи до нееднакво развитие 
при отделните индивиди.

Тестове 2, 3 и 7 са тестовете 
със значими стойности за резул-
татите от изследваната ста-
тистическа извадка, според дос-
тигнатата гаранционна вероят-
ност за контролната група.

Прирастът при експеримен-
талната и контролната група е 
минимален и не достига значими 
за статистическото сравнение 
стойности от началото и края 
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Таблица 4. Показатели, характеризиращи общата психо-физическа 
подготовка на момичетата от 6. клас, контролна група, значимост 
на прирастите.

№ П о к а з а т е л и n Av1 Av2 р-ка
р-ка
%

S1 S2 V1 V2 t Pt

1 Скок дължина
от място - см. 26 162,9 167,1 4,2 2,6 20,1 18,4 10% 10% -1,45 84,1

2 Сила на ръката 
динамометър 26 66,9 74,7 7,8 11,6 14,4 16,0 20% 20% -5,21 100

3 Коремни преси  
за 30 сек. бр. 26 20,6 21,6 1,0 5,0 3,1 2,6 20% 10% -2,49 98,0

4
Задърж. във вис 
със свити лакти
сек.

26 4,0 4,9 0,9 22,9 7,2 9,0 180% 180% -1,47 84,6

5 Совалково бягане 
10х5 сек. 26 25,0 24,8 -0,2 -0,7 1,3 1,9 10% 10% 0,45 34,6

6
Равновесие бр. 
стъпв. хрон. 
стоп

26 1,3 1,0 -0,3 -23,5 2,2 1,5 170% 150% 0,78 55,6

7
Честота на 
почукв.  25 
цикъла –сек

26 11,9 10,8 -1,1 -9,6 1,2 0,9 10% 10% 4,89 100

8
Подвижност в 
тазобед. стави 
- см.

26 7,3 8,0 0,7 10,0 1,2 0,9 10% 10% -1,29 79,3

9 Тепинг тест 26 245,3 250,6 5,3 2,2 32,7 34,9 10% 10% -1,05 69,5

10 Тест Перон 26 3,3 3,0 -0,3 -9,2 1,4 1,3 40% 40% 1,44 83,9

Фиг. 1. Динамика на средните стойности за теста скок дължина от 
място.
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на времевия период. Степента 
на гаранционна вероятност е по-
ниска от минимално необходима-
та (Pt) 95% (вж. таблици 3 и 4). 

Прирастът при контролната 
група е в границите на 7 кг. и дос-
тига статистическа значимост 
съгласно високата (Pt) 100% гаран-
ционна вероятност, а за експери-
менталната група прирастът не 

Фиг. 2. Динамика на средните стойности за теста сила на ръката

достига значима стойност (Pt) 
79% (вж. таблици 3 и 4). 

Прирастът при контролната 
група е в границите на 7 кг. и дос-
тига статистическа значимост 
съгласно високата (Pt) 98% гаран-
ционна вероятност, а за експери-
менталната група прирастът не 
достига значима стойност (Pt) 
55,2% (вж. таблици 3 и 4). 

Фиг. 3. Динамика на средните стойности за теста коремни преси
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Прирастът при експеримен-
талната група е в границите на 
2,7 сек. и достига статистическа 
значимост, докато при контрол-
ната група е 0,5 сек. и не достига 
статистическа значимост га-
ранционна вероятност (Pt) 84,6% 
(вж. таблици 3 и 4). 

Прирастът при експеримен-
талната и контролната група е 

Фиг. 4. Динамика на средните стойности за теста задържане във вис 
на висилка

Фиг. 5. Динамика на средните стойности за теста совалково бягане

минимален и не достига значими 
за статистическото сравнение 
стойности от началото и края 
на времевия период (вж. таблици 
3 и 4). 

Прирастът при експеримен-
талната и контролната група е 
минимален и не достига значими 
за статистическото сравнение 
стойности от началото и края 
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Фиг. 6. Динамика на средните стойности за теста равновесие

на времевия период (вж. таблици 
3 и 4). 

Прирастът при теста често-
та на почуквания за експеримен-
талната група е в границите на 
1,4 и достига значима стойност. 
И при двете изследвани статис-
тически извадки е достигната 
максимална гаранционна вероят-
ност (Pt) 100%.

Фиг. 7. Динамика на средните стойности за теста честота на 
почуквания.

Прирастът при експеримен-
талната и контролната група е 
минимален и не достига значими 
за статистическото сравнение 
стойности от началото и края 
на времевия период (вж. таблици 
3 и 4).

Прирастът при експеримен-
талната група достига 23 едини-
ци и удовлетворява статисти-
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Фиг. 8. Динамика на средните стойности за теста подвижност в 
тазобедрените стави

Фиг. 9. Динамика на средните стойности за теста тепинг тест.

ческото изискване за значимост, 
тъй като гаранционната веро-
ятност е максимална (Pt) 100%, 
докато при контролната група 
прирастът е само 5 единици, а 
гаранционната вероятност е (Pt) 
69,5% и е по-ниска от изисквана-
та (Pt)  95% (вж. таблици 3 и 4). 

При теста на Перон прирас-
тът при експерименталната 
група е 0,7 единици и достига ста-
тистическа значимост съгласно 

достигнатата гаранционна веро-
ятност от (Pt) 99,6%, докато при 
контролната група е в рамките 
на 0,3 единици и не достига рав-
нището на значимост съгласно 
статистическите изисквания % 
(вж. таблици 3 и 4).

С висока гаранционна вероят-
ност (Pt) 99,6% е установено, че 
при теста на Перон е налице зна-
чима разлика между резултатите 
от сравнението на експеримен-
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Фиг. 10. Динамика на средните стойности за теста на Перон-Рузер

Таблица 5. Достоверност на разликите между изследваните психо-
физически показатели на момичета от 6. клас, експериментална и 
контролна групи, след края на експеримента.

№ П о к а з а т е л и
Av2 

експ.
Sav2

Av2 
контр.

Sav2 d t Pt

1 Скок дължина от 
място - см. 170,3 15,6 165,8 17,5 -2,70 ,63 71,4

2 Сила на ръката 
динамометър 73,7 13,4 75,0 16,2 1,70 -,22 66,7

3 Коремни преси за
30 сек. бр. 23,1 3,7 21,6 2,6 -6,90 1,63 89,1

4
Задърж. във вис със 
свити лакти
сек.

6,3 6,8 3,7 6,7 -71,38 ,62 29,1

5 Совалково бягане 
10×5 сек. 23,4 1,6 24,9 1,8 5,97 -2,69 72,6

6 Равновесие бр. 
стъпв. хрон. стоп 0,9 1,3 1,0 1,6 16,96 -,33 73,6

7 Честота на почукв. 
25 цикъла - сек. 11,3 1,1 10,8 0,9 -4,43 1,75 63,0

8 Подвижност в 
тазобед. стави - см. 6,5 7,3 8,1 4,7 19,95 -,89 91,2

9 Тепинг тест 258,6 28,5 250,7 35,6 -3,16 ,87 1,7

10 Тест Перон 3,1 0,8 3,0 1,3 -4,55 ,31 99,6
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талната група и контролната 
група.

Корелационната структура 
при експериментална група мо-
мичета 6. клас, табл. 6, фиг. 12, 
представят две значими коре-

Фиг. 11. Динамика на средните стойности за теста на Перон

Фиг. 12. Корелационни зависимости между теста „Скок дължина“ и 
физическите показатели на експериментална и контролна групи, 6. 
клас – момичета.

лационни зависимости – между 
тест 1 и тест 3 (0,593) и между 
тест 1 и тест 5 (-0,527), отгова-
рящи логически напълно на про-
фила на участващите в корелаци-
ята тестове.
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Таблица 6. Корелационна таблица за момичета 6. клас, експеримен-
тална група

1
2 ,274 2
3 ,593** -,123 3
4 ,351 ,104 ,147 4
5 -,527* -,095 -,348 -,181 5
6 ,054 ,367 ,033 -,208 ,173 6
7 -,243 -,214 -,213 ,159 ,222 -,170 7
8 ,384 ,285 ,236 ,179 -,058 ,233 -,386 8
9 ,344 ,130 -,110 ,239 -,134 ,061 -,131 ,167 9

10 ,180 ,175 -,268 -,132 -,114 ,374 -,105 ,350 -,020 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

скок 
дължина 
от мяс-
то - см.

сила
 на 
ръката 
динамо-
метър

коремни 
преси за 
30 сек.
бр.

задърж. 
във 
вис със 
свити 
лакти - 
сек.

совал-
ково 
бягане 
10×5 сек.

равно-
весие бр. 
стъпв.
хрон.
стоп

често-
та на 
почукв.  
25 
цикъла - 
сек.

подвиж- 
ност  в 
тазобед. 
стави - 
см.

тепинг 
тест

тест 
Перон

Таблица 7. Корелационна таблица момичета 6. клас, контролна група.

1
2 -,006 2
3 ,068 -,010 3
4 ,588** ,025 -,048 4
5 -,396* -,126 -,191 -,491* 5
6 -,013 ,123 ,111 -,071 -,206 6
7 ,063 ,144 -,226 ,111 ,017 ,120 7
8 ,361 ,440* -,219 ,142 -,042 -,227 -,123 8
9 -,197 -,226 -,054 -,207 ,106 ,013 -,231 -,210 9
10 ,134 ,063 ,029 ,293 ,180 ,202 -,028 -,107 -,018 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

скок 
дължина 
от мяс-
то - см.

сила
 на 
ръката 
динамо-
метър

коремни 
преси за 
30 сек.
бр.

задърж. 
във 
вис със 
свити 
лакти - 
сек.

совал-
ково 
бягане 
10×5 сек.

равно-
весие бр. 
стъпв.
хрон.
стоп

често-
та на 
почукв.  
25 
цикъла - 
сек.

подвиж- 
ност  в 
тазобед. 
стави - 
см.

тепинг 
тест

тест 
Перон
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При момичетата от кон-
тролна група 6. клас таблица 7 
са налице значими корелацион-
ни зависимости между тест 1 
скок дължина и тест 4 задържане 
във вис (0,588) и между тест 1 и 
тест 5 совалково бягане (-0,396). 
Напълно обоснована логически 
е корелационната зависимост 
между тест 4 и тест 5 (-0,491). 
Отрицателният знак отговаря 
на характера на проявлението на 
тестовете.

Анализът на показателите, 
характеризиращи динамиката 
на развитие на психичните и фи-
зическите качества, извършихме 
на базата на количествените ха-
рактеристики на отделните по-
казатели.

Изводи

При момичетата от кон-
тролната група 6. клас са нали-
це значими корелационни зави-
симости между тест №1 „скок 
дължина“ и тест №4 „задържане 
във вис“ (0,588) и между тест 
№1 и тест №5 „совалково бяга-
не“ (-0,396). Напълно обоснова-
на логически е корелационната 
зависимост между тест №4 и 
тест №5 (-0,491). Отрицателни-
ят знак отговаря на характера 
на проявлението на тестовете. 
Корелационната структура се 
характеризира с набор от значи-
ми корелационни коефициенти, а 
именно – между тест №1 и тест 
№4 с гаранционна вероятност, 
достигаща (Pt) 99%. Между тест 
№3 и тест №5 и между тест №4 

и тест №5 съществуват коре-
лационни връзки с отрицателен 
знак, отговарящи на профила на 
проявяване на тестовете – нара-
стване на двигателните качест-
ва задържане във вис и коремни 
преси и съответно намаляване на 
времето за изпълнение на совал-
ковото бягане, което е обратно 
пропорционално спрямо тесто-
ве 3 и 4.  Между тест 7 и тест 
9 е налице значима отрицателна 
корелационна зависимост, като 
проявлението отговаря на про-
фила на включените в изследване-
то тестове.

Заключение

Педагогическото наблюдение 
се проведе в часовете по физиче-
ско възпитание и спорт и бяха 
анализирани момичетата от 6. 
клас на СУ „Христо Ботев“, гр. 
Русе. По време на усвояване на 
народните хора и танци, преми-
навайки през различните етапи-
те на обучение, учениците срещ-
наха най-големи трудности при 
„Кулско хоро“, „Омурташко хоро“ 
и „Чешки народен танц“. Добре 
проведената и спазена последо-
вателност на методиката на 
обучение на учениците от 6. клас 
допринесе за техния успех в на-
чалното обучение, както и за зат-
върждаването и усъвършенства-
нето на танците („Северняшко 
Търновско хоро“ и „Боряно Бо-
рянке“). В 6. клас възпитаниците 
усъвършенстваха „Северняшко 
Дунавско хоро“ и „Боряно Борян-
ке“, затвърдиха и ново хоро от 
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задължителната програма – „Са-
моковско хоро“.

В нашата програма на обуче-
ние установихме, че желанието 
на учениците се повишава и се за-
реждат с положителни  емоции. 
С по-голям интерес и желание го-
лемите учениците по-бързо усво-
яват народните хора и танците. 
В резултат от прилаганите ме-
тоди и средства се подобряват 
не само психо-физическите им 
качества, но се съкращава и вре-
мето за усвояване на народните 
хора и танци, повишава се двига-
телната активност на ученици-
те.

Основна цел на педагога е ре-
дом с развитие на двигателни-
те качества на ученика, да по-
виши физическата и психичната 
устойчивост на децата, да създа-
де трайни интереси и навици за 
занимание със спорт. Ето защо, 
ефективността на системата 
за физическо възпитание и спорт 
в училище в най-голяма степен 
зависи от постоянното повиша-
ване на компетенциите както 
на учителите по физическо въз-
питание, така и на цялата упра-
вленска структура. Това налага 
актуализиране на позициите на 
държавните и обществени орга-
ни и организации за формиране 
сред децата и младежта на цен-
ности и ориентации, за съзнател-
но, позитивно отношение към ук-
репване на собственото здраве и 
физическо усъвършенстване.

От получените резултати се 
вижда, че разсейването на данни-
те за различните групи е почти 

едно и също. Момичетата имат 
изравнени възможности и зато-
ва коефициентите на вариация 
имат близки стойности.

След сравнителен анализ на 
средните стойности за различ-
ните тестове и групи ще се уста-
нови има ли съществена разлика 
в постиженията на момичетата 
в отделните паралелки от 6. клас 
между началото и края на срока.

Сравнявайки характеристики-
те на постиженията на момиче-
тата от 6. клас на училище „Хр. 
Ботев“, гр. Русе, установяваме, 
че при някои тестове разсейване-
то на постиженията при моми-
четата от експериментална гру-
па е по-голямо от разсейването 
при момичетата от контролна 
група.

Данните са обработени с про-
грама STATGRAPHICS [7].

Заключителната част на моя 
доклад е насочена към открояване 
на значимостта на изследвания 
проблем, доказана с резултатите 
от него.

Проучените и анализирани на-
учно-теоретични постановки в 
специализираната литература 
допринесоха за набелязване на 
концептуални опори на емпи-
ричното изследване, както и за 
аргументиране на практико-те-
оретичната актуалност и пер-
спективност на изследовател-
ския проблем, означен в темата 
на настоящия доклад.

Конструираният инструмен-
тариум за емпиричното изследва-
не доказа своята плодотворност 
за неговото реализиране така, че 
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да се събере значителен по обем и 
съдържателност емпиричен ма-
сив от данни по темата.

Формулираната цел на изслед-
ването се постигна, като доказа-
телство за това е изследовател-
ският продукт-модел на параме-
три на реални данни за психо-фи-
зическите достижения на учени-
ците в училищна среда.

Целта беше постигната поет-
апно, чрез решаване на формули-
раните изследователски задачи.
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Средни стойности и вариативност на антропоме-
тричните показатели ръст и тегло при 13-14 годиш-
ни хандбалистки

Милена Аврамова

Average values and variability of anthropometric indicators 
of growth and weight at 13-14 years of handballis

Milena Avramova

Abstract: In the modern handball he goalkeeper’s post in the best. The 
goalkeeper is a figure in the team, which largely depends on the style of play of 
the team in both defense and attack. Therefore, we have set ourselves the goal 
of establishing the level of some anthropometric indicators in order to optimize 
the selection of the post goalkeeper. Objective research is the main signs of 
physical development height and weight.

A subject study is the physical development of the goalkeepers and other 
posts in the attack.

Keywords: handball, variance analysis, girls up to 14 years old

Една от важните характерис-
тики за добрия вратар е свързан 
с неговия морфологичен статус, 
който е и критерий за обективен 
и безпристрастен подбор.

Според [1] подходящата мор-
фологична структура в елитния 
хандбал е от голямо значение по 
отношение ефективното изпъл-
нение на индивидуалните умения, 

свързани с определените игрови 
позиции.

Изследвайки различни при-
знаци на физическо развитие, 
физическа дееспособност и спе-
цифична технико-тактическа 
подготвеност при подрастващи 
хандбалисти,  [3] установяват 
че показателите за физическо 
развитие се намират във висо-
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ка корелационна зависимост по 
между.

В хандбалната игра [2] смята, 
че морфологичните характерис-
тики представляват основните 
способности за игра на определе-
ни позиции, на които те могат 
да бъдат ефективно използвани. 
Поради това във висококвали-
фицираните отбори  е приори-
тетно да се подбират играчи , 
чиито морфологични профили са 
най-съвместими с позиционните 
особености, изисквани от игра-
та. В подобни изследвания [4,6],  
установяват зависимостите на 
физическото развитие с технико-
тактическите показатели при 
подрастващи в различни спорт-
ни дисциплини. Авторите [5]  
стигат до извода, че подраства-
щи баскетболистки са с по високо 
ниво на физическо развитие от 
средното за страната на тази 
възраст.

Ето защо ние се насочихме на-
шето внимание към изследване 
на физическото развитие на една 
от основните фигури в хандбал-
ния отбор  вратаря. Неговата 
игра допринася за по – пълното 
реализиране на останалите игра-
чи. Последните форуми доказаха, 
че вратаря трябва да бъде фи-
зически силен висок и с отлична 
техника.

Целта на изследването е ус-
тановяване нивото на някои ан-
тропометрични показатели с ог-
лед оптимизиране селекцията на 
игровия пост вратар

За целта си поставихме след-
ните задачи:

1. Да се изследват антропоме-
тричните показатели ръст и те-
гло на игровите постове в напа-
дение. 

2. Да се направи сравнителен 
анализ между игровия пост вра-
тар и останалите постове в на-
падение по антропометрични 
показатели ръст и тегло

Методика
Обектна изследването са ос-

новните признаци на физическо 
развитие ръст и тегло.

Предметна изследване е физи-
ческото развитие на вратарите и 
останалите постове в нападение.

Контингентна изследването 
са 94 хандбалистки до 14  г. от 
ХК „Сливница“, ХК „Бъки-Габро-
во“, ХК „Албатрос - Бургас“, ХК 
„Панагюрище“, ХК „Белене“, ХК 
„Мартен- Свищов“, ХК „Шумен” 
и ХК „Опака”

Статистически методи 
– вариационен анализ– за опре-

деляне на средните стойности  и 
вариативността на изследвани-
те показатели.

Анализ на резултатите

Анализът на данните от фиг. 
1 и 2 показва, че за изследваните 
антропометрични показатели 
най-високи стойности регистри-
рат хандбалистките, заемащи 
позицията свръзка и вратар.

Състезателките, заемащи по-
зицията крило се характеризи-
рат с минимални отклонения в 
средните стойности на показа-
телите, отнесени към тези на 
общата маса.
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Нормално пивотът, като 
игрови пост, отчита по-високи 
средни стойности от тези на 
разпределителя, крилата и об-
щата изследвана маса, и по-ниски 
средни стойности от свръзките.

От фигурите се вижда, че пос-
тът вратар има изразено по-ви-
соко ниво на изследваните пока-
затели - ръст X=169,44, коефи-
циента на вариация при този по-
казател е V=3,9%, което доказва, 
че контингента е еднороден по 
този признак. Тегло X=57,44, ко-

Фиг. 1. Средни стойности на показателя „Ръст“

Фиг. 2. Средни стойности на показателя „Тегло“

ефициента на вариация при този 
показател е V=15%, което показва 
една нехомогенност по този при-
знак. При останалите постове в 
играта средните стойности за 
ръста са: крила X=161,45, V=3,1%; 
свръзки =171,63, V=4,3%; разпре-
делител X=163,44, V=2,4%; пи-
вот X=167,19 V=3,1%. Анализът 
показва, че изследваните от нас 
игрови постове са силно еднород-
ни по показателят - ръст (фиг. 3).

При показателя тегло пиво-
тите са със средна стойност 
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Фиг. 3. Разсейване на антропометричния показател „ръст”

X=55,90кг., наблюдаваме по-ви-
соки стойности на коефицента 
на варияция при игровия пост 
V=15%. Това според спортната 
статистика означава, че група-
та е относително хомогенна по 
този показател. Останалите 
постове имат средни стойно-
сти за теглото: крила X=48,56, 
V=10%; свръзки X=58,20, V=9,1%; 
разпределител X=50,25, V=10%; 
вратари X=57,44 V=15 %. Пост-
овете са хомогенни по признака 
„тегло” с изключение на пиво-
тите и вратарките, който са 

Фиг. 4. Разсейване на антропометричния показател „тегло”.

относително хомогенни по този 
показател (фиг. 4).

При анализа на стойностите 
се вижда, че най-високи средни 
стойности за показателите ръст 
и тегло в сравнение с останалите 
играчи регистрират свръзките и 
вратарите X  ръст =171,63 свръз-
ки и X  ръст =169,44 вратари. 
Вратарките доминират над ос-
таналите състезателки (с изклю-
чение на свръзките) по показате-
лят тегло X  тегло =57,44.

Разликата на антропометрич-
ните показатели в зависимост 
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от поста, заеман от даден състе-
зател (свръзки и вратар – високо-
ръстов, крила – нискоръстови и 
т.н.) разкриват необходимостта 
от специализиран подход при се-
лекцията по игрови пост на хан-
дбалистките във възрастта 13-
14 г.

Изводи:

1. Коифициента на вариация 
при всички игрови постове показ-
ва, че изследваната съвкупност е 
хомогенна по антропометричния 
показател „ръст

2. При показателят „тегло“ 
коефициентът на вариация по-
казва, че игровите постове са хо-
могегенни с изключение на пиво-
тите и вратарите.

3. Най-високи средни стой-
ности за показателите ръст и 
тегло в сравнение с останалите 
играчи регистрират свръзки-
те и вратарите X  ръст =171,63 
свръзки и X  ръст =169,44 врата-
ри. Вратарките доминират над 
останалите състезателки ( с из-
ключение на свръзките) по пока-
зателят тегло X  тегло =57,44.

1. Разликата на антропоме-
тричните показатели в зависи-
мост от поста, заеман от даден 
състезател (свръзки и вратар 
– високоръстов, крила – ниско-
ръстови и т.н.) разкриват необ-
ходимостта от специализиран 

подход при селекцията по игрови 
пост на хандбалистките във въз-
растта 13-14 г.
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Изследване на потребността от постижения, афили-
ация и доминиране при спортуващи и неспортуващи 
мъже и жени студенти спрямо теорията на Дейвид 
Макклилънд

Цветелина Хаджиева, катедра „Психология“, 

Резюме:Всяка дейност се отличава с различна насоченост и изра-
зеност. Спортната дейност съответно носи своята специфичност, 
която още в зората на своето зараждане буди интереса на мнозина 
изследователите, които искат да дадат отговор на редица въпро-
си, които поражда тази уникална по рода си дейност. Целта на на-
стоящето изследване е да се установи наличието на статистически 
значими различия в степента на изразеност на потребността от 
постижения, афилиация и доминиране при спортуващи и неспортува-
щи мъже и жени студенти спрямо теорията на Дейвид Макклилънд. 
Очакваме, че спортуващите студенти ще демонстрират по-силно 
изразена потребност от достижения в сравнение с тези, които не 
са ангажирани в спортна дейност.За целта на изследването използ-
вахме въпросника „Автопортрет – потребности и стремежи”, пуб-
ликуван в България от И. Иванов (1999), модификация по въпросник 
на Г. Щерн „Индекс на активностите“ - Activities Index (Stern, 1958). 
Получените резултати отчетоха статистически значими различия 
при потребността от достижения и потребността от доминиране, 
където тяхната степен на изразеност е по-висока при спортуващи-
те студенти.

Данните от това изследването потвърдиха за пореден път специ-
фичната роля, която оказва спортната дейност върху формирането и 
функционирането на личността на спортиста.
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Research of needs achievements, affiliation, and dominant 
at athletic students andnon-athleticа students according 
David McClelland’s Theory

Tsveteliha Hadzhieva

Abstract: Each activity is different in orientation and expression. Sport 
activity respectively its own specificity, which, at the dawn of its inception, 
has aroused the interest of many researchers who wish to answer a number 
of questions that give rise to this unique activity. The purpose of this study 
is to identify statistically significant differences in the degree of need for 
achievement, affiliation, and dominance atathletic students and non-athletic 
students according to the theory of David McCleland. We expect that athletic 
students will demonstrate a greater need for achievement than those who are 
not involved in sports. For the purpose of the study, we used the Self-Portrait 
Questionnaire - Needs and Aspirations Questionnaire, published in Bulgaria by 
I. Ivanov (1999), a modification of the Activity Index (Stern, 1958) by G. Stern’s 
Questionnaire. The results obtained showed statistically significant differences 
in the need for achievement and the need for dominance, where their level of 
expression was higher among athletic students.

The data from this study confirmed once again the specific role that sports 
play in the formation and functioning of an athlete’s personality.

Нуждите на личността се оп-
ределят в зависимост от ней-
ните психологични особености. 
Състоянието на незадоволена 
потребност е предпоставка за 
подтикване на личността към 
извършване на определени дейст-
вия.Мъри определя съществува-
нето на социални потребности, 
подчертавайки техния амбива-
лентен характер и два полюса 
на проявление. Средата, в която 
живее човек и взаимодействия-
та, които осъществява със со-
циума, съответно предизвикват 
единия или другия полюс потреб-
ности [22].

Х. Мюрей счита, че потреб-
ността от постижения се харак-

теризира със следните понятия: 
извършване на нещо трудно; упра-
вление, манипулиране, организи-
ране по отношение на физически 
предмети, хора или идеи; всичко 
това трябва да се прави по въз-
можност бързо и самостоятелно; 
преодоляване на препятствия и 
постигане на високи резултати; 
усъвършенстване; съперничество 
и изпреварване на останалите; 
реализация на собствения та-
лант и по този начин повишава-
не на самоуважението [12].

Потребността от постиже-
ние е степента до която хората 
са мотивирани да си поставят 
определена цел и да работят за 
нейното достигане. Хората с 
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високо изразена степен за пости-
жение обикновено са водени от 
вътрешни подбуди за успех, та-
кива като лично удовлетворение, 
отколкото отнещо, което им 
оказва външен натиск. Потреб-
ностите на индивида се изменят 
в зависимост от опита и позна-
нието му, като чрез тях  той 
презентира себе си, показва от-
ношението си както към остана-
лите, така и към труда, както и 
това, че описват същността на 
личността[15; 12; 2].

Потребността от афилиация 
изгражда стабилни позитивни 
взаимоотношения, които играят 
важна роля при изгражданетона 
нови контакти, ефективния про-
цес на общуване и поддържането 
на стабилно благополучие. В тази 
връзка някои автори определят 
потребността от афилиация 
като неизменен компонент на 
човешката природа [21; 18].

От друга страна, силно изразе-
ната потребност от афилиация 
води началото си от стремежа 
на човек да избягва дейности, 
които биха подчертали неговото 
превъзхождане над останалите и 
биха го направили обект на вни-
мание - „хората, които са загри-
жени за междуличностните от-
ношения, ги правятда бъдат по-
малко загрижени за постижени-
ята и обратното“ [21]. Потреб-
ността от афилиация е насочена 
към смекчаване на конфликти, 
реагиране по хумористичен начин 
относно слаби страни.Хората с 
по-силно изразена потребност 
от интеграция с организацията, 

към която принадлежат, също 
така изпитват по-силно изразе-
на потребност от постижения 
[19].

Потребността от доминира-
не е израз на опит за контроли-
ране и справяне с факторите на 
околната среда, стремеж за оказ-
ване на контрол върху чуждите 
желания, нужди, чувства, импул-
си, мисли. Характерните чув-
ства и нагласи при хора със силно 
изразена такава потребност са 
властност, самоувереност, ре-
шителност, чувство за сила, са-
модисциплина, авторитарност, 
деловитост. Чрез даването на 
заповеди и сугестия се осъщест-
вява контролирането на среда-
та. Тази потребност намира из-
раз в регулиране, организиране, 
ръководене, изясняване на тер-
мини, стопанисване, вземане на 
решения, аргументиране, опреде-
ляне на принципи и норми на по-
ведение, противопоставяне. Осъ-
ществяването на потребността 
от доминиране се осъществява 
следствие на отстъпчивостта 
и послушанието на другите хора 
[24].

Теория за трите потребно-
сти на Дейвид Макклилънд

Тя е известна още и като „Те-
ория на придобитите (заучени-
те) потребности“. Според Д. 
Макклилънд хората са носители 
на три важни висши потребно-
сти, които всеки човек се стреми 
да задоволи [20]. 

Това са потребностите от:
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Постижения - потребността 
от постижения се характеризира 
с желанието за поемане на отго-
ворност, за генериране на реше-
ния на различни проблеми, за съз-
даване на задачи със сложно съдър-
жание, за поставяне на кратко-
срочни и дългосрочни цели и тях-
ното рационално и ефективно 
постигане. Д. Макклилънд отда-
ва сериозно влияние в изследвани-
ята си именно на стремежа към 
постижения. Авторът защитава 
тезата си, че стремежът пред-
ставлява придобита мотивира-
ща сила, отчасти притежаваща 
вродена компонента. Този мотив 
е нужен дори само, за да се съхра-
ни жизнената цялост на органи-
зма, понеже всеки човек изпитва 
необходимостта от конкретни 
способности за адаптиране към 
промените на средата[20]. 

Принадлежност - потреб-
ността от близост се харак-
теризира с желанието да имаш 
близки отношения и контакти, 
с удовлетворение от груповата 
работа, с грижа и отговорност 
към междуличностните отно-
шения и контакти; стремеж към 
общуване най-вече в значими не-
формални групи, където човек се 
чувства приет, разбран и може да 
се идентифицира  с членовете в 
тази група [20].

Власт - Потребността от 
власт се характеризира със стре-
межа да се оказва контрол и вли-
яние върху другите. Това се изра-
зява в необходимостта да се до-
минира над другите, да се превъз-
хождат, да се упражнява контрол 

и сила над тях, да се печелят спо-
ровете, способността да убежда-
ваш и доминираш над другите. 
Д. Макклилънд приема, че тези 
потребности не са наследствено 
вродени, а се придобиват и зауча-
ват едва, когато хората виждат 
в заобикалящата ги среда потен-
циални възможности за тяхното 
удовлетворяване [20]. 

Трите, изведени от Д. 
Макклилънд, потребности се раз-
виват в хората чрез прякото си 
взаимодействие със заобикаля-
щата ги култура и чрез жизне-
ния опит, който натрупват във 
времето. Той разглежда самия 
процес на формиране на моти-
вацията, като процес наподобя-
ващ формирането на определени 
личностни качества. По-късно 
той добавя и четвърта група по-
требности – за компетентност 
– стремежът да се свърши добре 
нещо, човек да се самодокаже. Въ-
преки първоначалната близост с 
потребността от достижения, 
различията в действителност 
са доста осезаеми – компетент-
ностният тип се интересува 
преди всичко от личното си ниво, 
а не от сравнението си с другите, 
което всъщност оказва пречки за 
нормалните взаимоотношения 
между хората [пак там].

Настоящето изследане се 
позовава на Теорията за три-
те потребности на Дейвид 
Макклилънд, като тук раглежда-
ме (спрямо изполвания въпросник 
за изледването на Г. Щерн) имен-
но потребност от достижения, 
афилиация и доминиране, съот-
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ветстващи най-точно на три-
те потребности на Макклиънд.
Редица автори установяват, че 
това са именно едни от най-сил-
но изразените потребности при 
спортуващи (както при профе-
сионалниспортисти, така и при 
непрофесионални) [13; 16; 26; 1; 
27;17; 23; 14; 7; 18; 26].

Изследвани лица 

Настоящето изследване се 
проведе на територията на град 
Благоевград в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски” сред студенти  от мъжки 
и женски пол, като броят на из-
следваните лица е 566.

Цел на изследването

Целта на изследването е да ус-
танови кои от изследваните по-
требности, спрямо теорията на 
Макклилънд, са по силно изразени 
при спортуващите и неспорту-
ващите мъже и жени студенти.

Хипотези

Предполагаме, че студентите, 
които осъществяват регуляна 
спортна дейност ще демонстри-
рат по-силно изразена потреб-
ност от достижения, доминира-
не и афилиация разлика от тези, 
които не спортуват.

Предполагаме, че спортуващи-
те мъже ще имат по-силно изра-
зена потребност от достижения 
и потребност от доминиране, за 
разлика от спортуващите жени.

Метод на изследването

За настоящето изследване 
използвахме въпросника „Авто-
портрет – потребности и стре-
межи”, публикуван в България от 
И. Иванов (1999), модификация по 
въпросник на Г. Щерн „Индекс на 
активностите“ - Activities Index 
(Stern, 1958) [6].

Резултати от изследването

Данните от изследването со-
чат, че спортуващите студенти 
са с по-силно изразена потребност 
от достижения,потребност от 
доминиране, потребност от аг-
ресия, потребност от признание 
и одобрение, както и с по-силно 
изразена потребност от секс, по-
требност от показност, и също 
с по-силно изразена потребност 
от компенсация в сравнение с не-
спортуващите студенти.

Не се установяват статисти-
чески значими различия относно 
потребност от афилиация между 
спортуващите и неспортуващи-
те студенти (t(562) =1,438; р = 
0,151) (Таблица 1). 

От друг страна, резултатите 
показват, че неспортуващите 
студенти са с по-силно изразена 
потребност от безопасност (из-
бягване на физически травми), с 
по-силно изразена потребност от 
избягване на неуспехи и падение в 
своите очи, както и с по-силно из-
разена потребност от отстъп-
ване,  в сравнение със спортува-
щите студенти (Таблица 1). 
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Видове
потребности

Сравнявани
групи

брой
Средно

 аритме-
тични

Стандар-
тни

 откло-
нения

Статисти-
чески

коефициенти

А потребност от достижения 

Неспортуващи 239 5,13 1,322 t(564) = 2,974; 
р = 0,003; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,253

Спортуващи 327 5,46 1,354

Спортуващи 326 5,77 1,269

F потребност от безопасност 

(избягване на физически травми) 

Неспортуващи 239 4,27 1,753 t(563) = 2,723; 
р = 0,007; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,232

Спортуващи 326 3,86 1,825

H потребност от избягване на 

неуспехи и падение в своите очи 

Неспортуващи 239 3,90 1,660 t(563) = 3,152; 
р = 0,002; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,269

Спортуващи 326 3,47 1,560

O потребност от секс 

Неспортуващи 238 5,03 1,617 t(558) = 2,544; 
р = 0,011; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,218

Спортуващи 322 5,38 1,590

S потребност от агресия 

Неспортуващи 239 3,29 1,654 t(562) = 4,351; 
р < 0,001; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,371

Спортуващи 325 3,93 1,794

T потребност от признание и 

одобрение 

Неспортуващи 238 4,02 1,608 t(560) = 2,011; 
р = 0,045; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,172

Спортуващи 324 4,31 1,692

U потребност от доминиране 

Неспортуващи 239 3,67 1,620 t(561) = 2,976; 
р = 0,003; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,254

Спортуващи 324 4,09 1,702

V потребност от показност 

Неспортуващи 238 4,08 1,601 t(560) = 3,202; 
р = 0,001; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,274

Спортуващи 324 4,53 1,685

W потребност от отстъпване 

Неспортуващи 239 3,01 1,663 t(561) = 2,120; 
р = 0,034; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,181

Спортуващи 324 2,71 1,613

X потребност от компенсация Неспортуващи 239 5,22 1,307

t(561) = 4,318; 
р < 0,001; 

малък размер на ефекта 
Cohen’s d  = 0,369

Таблица 1. Значими различия между спортуващи и неспортуващи
студенти относно изследваните потребности
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Тези данни частично доказват 
първата работна хипотеза, че са 
налице различия по степента на 
изразеност на потребността от 
достижения и потребността от 
доминиране при студенти, кои-
то спортуват през свободното 
си време и такива, които не прак-
тикуват спортна дейност, като 

не се установяват статисти-
чески значими различия относно 
потребност от афилиация между 

Таблица 2. Значими междуполови различия по отношение на изследва-
ните потребности при спортуващите студенти 

Показател пол N М SD t df p

Размер 
на 

ефекта
Cohen's d

Потребност
от достижения

мъже 183 5,77 1,126
3,812 325 1 < 0,001

0,426, 
т.е. 

малъкжени 144 5,22 1,467

Потребност 
от безопасност 

(избягване 
на физически 

травми)

мъже 144 3,52 1,840

2,984 324 0,003
0,334, 
т.е. 

малъкжени 182 4,12 1,774

Потребност
от придобиване

мъже 183 5,08 1,568
3,078 324 0,002

0,345, 
т.е. 

малъкжени 143 4,51 1,728

Потребност
от секс

мъже 178 6,06 1,151
7,674 311 2 < 0,001

0,863, 
т.е. 

голямжени 144 4,84 1,688

Потребност
от агресия

мъже 181 4,40 1,771
4,264 323 < 0,001

0,478, 
т.е. 

малъкжени 144 3,56 1,730

Потребност
от доминиране

мъже 144 4,33 1,655

2,226 322 0,027
0,250, 
т.е. 

малъкжени 180 3,91 1,720

Забележка: N е брой изследвани лица; М е стойността на средната аритме-
тична величина; SD – стойността на средно квадратно отклонение; t -  ем-
пирична стойност на t – критерия на Стюдънт; df – степен на свобода на 
разпределението от данни; p – равнище на значимост на t – критерия на 
Стюдънт.

1 Levene's Test for Equality of Vari-
ances = 9,419; р = 0,002.

2 Levene's Test for Equality of Vari-
ances = 34,633; р < 0,001.
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спортуващите и неспортуващи-
те студенти.

Резултатите от изследване-
то установиха, че спортуващи-
те мъже са с по-силно изразени 
потребности от достижения, 
придобиване, секс, агресия и до-
миниране в сравнение със спорту-
ващите жени. Докато спортува-
щите жени са с по-силно изразе-
на потребност от безопасност 
(избягване на физически травми) 
в сравнение със спортуващите 
мъже (Таблица 2).

Тези резултати потвърдиха 
втората хипотеза, а именно, че 
спортуващите мъже имат по-
силно изразена потребност от 
достижения и потребност от 
доминиране, за разлика от спор-
туващите жени.

Заключение 

Потребностите са особени 
регулатори на човешкото по-
ведение, които генерират го-
ляма подбудителна енергия, за 
да бъдат удовлетворени. По-
требностите в своя характер 
са динамични, но в същото вре-
ме съобразени със специфичните 
особености на психо-физиологич-
ната среда, т.е. те се изменят 
под въздействието на външни 
обстоятелства, които налагат 
промяна в поведението на ли-
чността. Именно една такава 
промяна е включването в регу-
лярна спортна дейност, която 
безброй изследвания доказват, че 
променя до значителна степен 
начина на живот. Затова за нас 

беше интересно да проследим с 
настоящето изследване разли-
чието в степента на проявление 
на потребността от достиже-
ние, афилиация и доминиране 
спрямо теорията на Маклилънд, 
където много автори смятат, 
че това са най-силно изразените 
потребности  при професионал-
но и непрофесионално спортува-
щите хора.

Спортът преди всичко е об-
вързан със желание и стремеж за 
постижения, които обвързват 
спортуващата личност не само с 
определени очаквания, но и с пси-
хо-физиологична мобилизация и с 
конкретна промяна, необходима 
за адаптирането към новите ус-
ловия и изисквания. Точно този 
по-силно изразена потребност от 
достижения при спортуващите 
студенти, резултатите от на-
стоящето изследване потвърди-
ха, както и това, че спортуващи-
те мъже студенти се отличават 
с по-силно изразени потребности 
от достижение и доминиране за 
разлика от мъжете студенти, 
които не спортуват.

Данните от проведеното из-
следване, както и резултатите 
от други такива проведени из-
следвания[11; 3; 15;5 8; 13; 4; 9; 10; 
24;28; 29, 30], ни дават доста-
тъчно основание да приемем фа-
ктът, че регулярното ангажиране 
в спортни дейности е една реална 
предпоставка за изграждането  и 
формирането на спортната лич-
ност, която се отличава преди 
всичко с характерните за спорт-
ната дейност потребности.
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Спорт и физичеСко възпитание

Спортът срещу антивъзпитанието

Елка Янакиева

Abstract: It is emphasized that the methodological basis for examining the 
relationship between sport and anti-education is the theory of the ecology of 
human development, the concept of socialization as a bilateral process (absorp-
tion of social experience and inclusion in the system of social connections), 
sport and anti-education are components of contemporary man.

The essential manifestations of anti-education are analyzed: it is an illegal, 
vigorous process that ensures the development of a person who rejects moral 
norms of life and behavior, adopts antisocial but significant values, degrades 
himself by mastering immoral and antisocial forms of self-affirmation. The mac-
rosystem analysis reveals the clash between sport and anti-education through 
the prism of politics, economy, ethno-culture and religion. On the basis of the 
ecological approach to man, this collision is considered in the following aspects, 
which should then receive real support from physical culture and sport: normal 
psychosexual development, development of volitional mechanisms of healthy 
behavior, creative personality and moral development. It is emphasized that 
sport is a means, method and form of organization for prosocial education and 
personal well-being of the whole nation.

Key words: sport, physical culture, anti-education, psychosexual develop-
ment, will development, moral development, macrosystem analysis.

В настоящия доклад ще напра-
вя опит да обобщя и системно да 
представя разнообразни факти, 
получени в резултат на многого-
дишни наблюдения и анализи на 
развитието на съвременния човек. 

В своя анализ се опирам на раз-
бирането за спорта като за фи-

зическа, психическа  и социална 
активност и дейност на човека. 
За целите на анализа разглежда-
ме спорта катоподсистема, част 
от действащия, процесуално съ-
ществуващ модел на междулично-
стните отношения, включително 
и на отношението към себе си. В 
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този модел, от гледна точка на 
структурата на личността,  са 
застъпени няколко компонента: 
когнитивен (осъществяващ се 
чрез познавателните психически 
процеси), емоционален (включващ 
преживяванията, възникнали на 
основата на възприемането на 
себе си, на своя вътрешен свят, 
на другите хора, техния вътре-
шен свят и на заобикалящата 
среда), поведенчески (действия 
и постъпки, насочени към други-
те хора, а така също и към себе 
си). Акцентът е върху отношение-
то на човека към себе си, към своето 
вътрешно телесно пространство – 
физическо, психическо и духовно.От 
друга страна приемаме, че спор-
тът е модел на човешката съпро-
тива срещу въздействията на 
заобикалящата го среда, на оцеля-
ването в света на опасностите 
(явни и неявни), на преодолява-
нето на конфликтите с отделни 
хора или съобщества (формални 
и неформални), на физическото, 
интелктуалното и емоционално-
то преодоляванена трудности, 
а такасъщо и на преодоляване и 
надскачане на собствения потен-
циал. 

Преди да пристъпя към раз-
глеждането на проблема по съще-
ство ще направя няколко уговор-
ки.

Първо, методологическият 
подход за разкриването на отно-
шението между спорта и анти-
възпитанието е теорията за еко-
логията на човешкото развитие 
(У. Бронфенбреннер, Л. Китаев-
Смик, Св. Димитрова). 

Второ, в основата на нашите 
разсъждения за  конфликта между 
спортът и антивъзпитанието е 
приета позицията на Г.Андреева, 
съгласно която  социализацията 
е двустранен процес, включващ 
в себе си от една страна усвоява-
нето на социален опит по пътя 
на разбирането и вграждането в 
социалната среда и намирането 
на реално място в системата от 
социални връзки, и от друга стра-
на – процес на активно възпроиз-
веждане от страна на отделния 
човек  на система от социални 
връзки като естествен продукт 
на дейността и на активното 
включване в социалната среда(1). 

Трето, драматичният сблъсък 
на спорта и антивъзпитанието е 
проява на съвременното човешко 
битие, той съществува независи-
мо оттова дали го приемаме или 
не го приемаме, дали го изследва-
ме и теоретизираме или го оста-
вяме без научно внимание.

И последно, за да пристъпим 
към същността на разглеждано-
то от нас отношение следва да 
уточним какво включваме в поня-
тието антивъзпитание.

Същност на антивъзпитанието

За да изясним същността на 
антивъзпитанието (неговото 
вътрешно съдържание, изразява-
що се в единството на неговите 
многообразни и противоречиви 
прояви и форми на съществува-
не) ще трябва да разгледаме нега-
тивните тенденции във възпи-
тателния процес като тръгнем 
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отзад напред (от средствата и 
методите към задачите и целта).  
Товасеналага, защото неговите 
социални целии постигането им 
като резултат, се проявяват в 
контекста на цялото наше об-
ществено битие, те не са явно 
формулирани,и нещо повече, те 
не се отразяват само и единстве-
но рефлексивно от субектите на 
антивъзпитанието. Основната 
цел на антивъзпитанието е да се 
осигури развитието на такива 
качества, които предполагат от-
хвърляне на моралните норми на 
живот и поведение, свързване на 
процесите на волевото и лично-
стно развитие с антисоциални, но 
значими за индивида, ценностни 
ориентации, внедряване на проце-
сите на деградация чрез овладява-
не на неморални и антисоциални 
форми на себеутвърждаване. В мек 
вариант, целта е да се постигне 
развитието на човек, който  е 
адаптиран към живот в режим 
на комлекс от взаимносвързани 
зависимости (от компютъра, от 
мобилния телефон, от работо-
дателя, от политическата пар-
тия, от религиозната общност, 
от шопинга, от ниските пазарни 
цени). Всички тези зависимости  
„зациклят“ човека в определен 
жизнен кръг и го правят лесво 
външно  управляем. 

Практиката на антивъзпита-
нието е добре оформена на бито-
во равнище (в тези среди, които 
са заинтересовани от нейното 
внедряване), тя е стихийно функ-
ционираща като в този процес, 
разбира се, има и обмислени еле-

менти, които добре разкриват 
нейната антисоциална същност.  
Наличието на някои технологич-
ни средства за възпитание (като 
например, компютърни игри с 
определено, псевдоценностно 
ориентирано съдържание или оп-
ределени пластове от масовата 
култура и псевдоизкуство) гово-
ри, че върху проблема работят 
високо образовани хора и че част 
от методите и средствата за 
антивъзпитание са създадени с 
добро познаване на възрастови-
те психологически особености на 
отделните възрастови групи.

И както детективите си зада-
ват въпроса за това, кой има пол-
за от престъплението, то и ние 
си задаваме въпроса: кой има пол-
за от антивъзпитанието? Оче-
видно е, че целите на антивъзпи-
танието в посттоталитарното 
общество не са цели на цялото 
общество, а само на една твърде 
малка прослойка от него.За тази 
малка прослойка утвърждаване-
то на посттоталитарното ан-
тивъзпитание е път към тях-
ното лично преуспяване и  обога-
тяване. Това са хората, стоящи 
начело и управляващисивата ико-
номика, фиктивната икономика, 
криминалния бизнес, черния пазар 
и организираната престъпност. 

Макросистемен анализ на отно-
шението между спорта и  анти-
възпитанието

Съвременният спорт е сложна 
социална система и оттук про-
изтича и неговата тясна връзка 
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с политиката. Затова законода-
телството в сферата на спорта 
привлича все повече вниманието 
както на спортните организа-
ции, така и на обществеността. 
Традиционно за българското об-
щество спортът е основен фак-
тор за национална гордост, той 
е обединяващо и вдъхновяващо 
явление, но за дасе случи това, е 
необходимо да има високи спорт-
ни достижения. И може би в на-
стоящия исторически момент 
– единственото, което може да 
ни изведе от социалната апатия. 
Поради това и отношението на 
българските политици към спор-
та следвада бъде анализирано 
специално. Съвременният спорт 
в България, така както го усеща 
страничният наблюдател, е про-
екция на състоянието на българ-
ското общество. В тази общест-
вена ситуация, в която се намира-
ме засега, ние имаме точно този 
спорт, който съответства на 
еволюцията в нашите общест-
вени отношения. Една характер-
на черта обаче се отбелязва от 
всички: спортът желае победи исе 
концентрира върху тях и това е в 
унисон с актуалните интереси на 
бизнеса и изразява интересите на 
бизнеса. Физическата култура же-
лае комплексно развитие на здра-
вата личност, т.е. тя е свързана 
с развитието на човешкия капи-
тал в интерес на целия български 
народ. Последното обаче не носи 
актуална печалба, и поради това, 
бизнесът не желае да влага сред-
ства в него. Още повече, че не е 
ясно къде точно този човешки 

капитал ще се влее.Така антивъз-
питанието  идва на мястото на 
което трябвада съществува ре-
ално и ценностно възпитание. То 
получава шанс да направи пробив 
сред подрастващото поколение и 
да постига своите цели. Необхо-
димо е политиката в областта 
на физическото култура и спорта  
да бъде единна и да координира 
усилията на всички институции. 
И само в този случай може да се 
случи ранното разкриване на на-
клонностите и талантите за 
спортно развитие и кариера от 
една страна, а от друга страна 
– да се формира устойчива цен-
ностна ориентация към собстве-
ното физическо развитие, здраве 
и безопасност.  

Делът на сивата икономика в 
България за 2018 г. е около 30%. 
Тя се усеща като господство на 
едрия криминален бизнес и на де-
белия слой некомпетентна бюро-
крация. Това усещане се засилва 
от натиска на законите, изве-
ли на преден план колективна-
та отговорност. Възникнали са 
и са изкристализиралисоциални 
отношения в сянка, които имат 
решаващо значение за функциони-
рането на хуманитарната сфера, 
подлагайки я на бавна и мъчител-
на ерозия – образование, наука, 
изкуство, здравеопазване. Тези 
ерозионни процеси в социалната 
сфера дават и един страничен 
ефект, а именно постепенната 
еволюционирия на антивъзпита-
нието в строго изградени  антие-
кологични, постоталитарни въз-
питателни технологии. Кои са 



388  Спорт и наука, извънреден брой /2019

признаците на технологичност-
та на антивъзпитанието? В 
това, че са отработени етапите 
на деградационния  процес, еро-
зиращ нормалното развитие на 
личността, т.е. това, че се знае 
с какво да се започнат въздейст-
вията, какъв е техния резултат, 
кое след кое следва и какъв ще 
бъде общия резултат и коефи-
циентът на ползата. Публично 
споделяните лични драми дават 
индиректна информация за този 
процес. Съществува специален 
комплекс от форми на организа-
ция, методи, средства и психо-
логически прийоми на общуване, 
които се използват, но които не 
се декларират публично и не се 
описват в учебниците. Един от 
признаците на технологичност-
та на съвременното антивъзпи-
тание е в това, че финалният ре-
зултат също е осъзнат и точен: 
антиекологичната, постотали-
тарна възпитателна техноло-
гия е установила(необявени за 
обществеността)„стандарти“ 
за товаколко време, например,  
ще донася печалба един наркоман, 
т.е. колко продължителен ще 
бъде животът му. Това се отнася 
и до останалата част от въвле-
чените в системата експлоати-
рани хора(принудени да продават 
своите органи и деца илиподло-
жени на свирепа трудова експло-
атация). Тези проблеми изискват 
сериозни изследвания, изследва-
ния на терен, чрез проникване по 
един или друг начин в тези среди, 
които са непосредствено въвле-
чени в процесите.

Процесите на антивъзпита-
нието оказват влияние и върху 
социалните детерминанти в 
развитието на спорта. Нямада 
е преувеличено да кажем, че  част 
от обществените и политиче-
ските събития, свързани със спор-
та и изразяващи се чрез него, съ-
действат за постигане на целите 
на антивъзпитанието и дори мо-
гат да се разглеждат като част 
от него. Това са допинг-скандали-
те, расистките скандали, догово-
рените срещи, корупцията, двой-
ната игра, черния тотализатор. 
Обществеността подозира, че 
те са тихомълком толерирани и 
че опитите за потушаването им 
са преди всичко зрелищни и безре-
зултатни.

Прието е, че религията е ком-
понент на макросистемата и 
поради това следва да разкрием 
още един аспект от отношени-
ето между спорта и антивъз-
питанието. При това, имаме 
предвид съдържанието, което е 
позиционирано в учебните про-
грами за задължително изибира-
ема и свободно избираема подго-
товка, както исъдържанието на 
съответните предмети които 
се преподават в семинариите и 
другите духовни училища. Ще 
посоча само елементи и примери 
от позициите на християнство-
то, това, което и е близко и по-
знато. Знаем и приемам a priori, 
че в основни линии и останалите 
религии имат ценностно отно-
шение към човека и неговото би-
тие. Всички знаем, че Бог е създал 
човека по свой образ и подобие. За 
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тези,които знаят, разбират и 
приемат това, независимо от си-
лата на своята вяра,  тялото на 
човека и неговата душа са висши 
ценности – този, който от ран-
на възрасте близо до тази идея, 
става устойчив на антивъзпи-
тателните въздействия, той не 
ги приема. Независимо от това 
дали учебното съдържание по ре-
лигия се преподава като познава-
телно или като вероучително – 
важно е самата идея да дойде до 
съзнанието на подрастващите. 
И  то така, че човекът да стане 
отворен към идеята за собст-
вената си ценност (телесна и 
духовна), което го издигакато 
човек, съдейства за хармонично-
то му развитие и укрепване на 
нравственото отношение и по-
ведение не само към другите, но 
и към себе си. В  този аспект се 
създава имунитет и срещу  някои 
конкретни компоненти на анти-
възпитанието: защитна реакция 
срещу вече широко разпростра-
нените псевдопсихотерапевтич-
ни практики и школи, мимикри-
ращите под вид на обществени 
организации секти, агресивни 
младежки практики, пропаганди-
ращи суицид младежки култури.  
Има много каквода се очаква не 
само от образованието, но и от 
българската православна църква. 
В Благоевград е създаден уникален 
педагогически опит в това от-
ношение. Имам предвид опита 
на отец Андон Шавулев, който 
е един от най-успешните българ-
ски треньори по бокс(деца и юно-
ши).

Етнокултурата, включваща в 
себе си редица структурни еле-
менти (традиции, ценности, нор-
ми, обичаи, ритуали)също е един 
от най-значимите и универсални, 
противодействащи на антивъз-
питанието, фактори.  Оказва се, 
че заниманията с физическа кул-
тура испорт не само формират 
етнокултурната идентичност, 
но и допринасят за развитие на 
ценностно отношение към себе 
си и своята среда. Доказателства 
за това можем да открием в дъл-
ги години вече съществуващата 
прабългарска школа за оцеляване 
„Бага-тур“. Основните два ви-
даспорт, които се практикуват 
в школата са яздене и стреляне 
с прабългарски лък. Освен това 
децата и младежите се занима-
ват совладяване на ръкопашни 
бойни умения и бойни умения с 
древни оръжия, български танци. 
Застъпени са ориентирането в 
природата (без карта и компас), 
придвижването в трудни  пла-
нински терени, изучаването на 
природата и начините за оцеля-
ване в естествена природна сре-
да. Заниманиятас физическа кул-
тура и спорт се осъществяват в 
романтичен контекст, в който 
децата и младежите се запозна-
ват с древната българска военна 
история, с родната природа, из-
граждат своята етнокултурна 
идентичност, формират своята 
психическа устойчивост, изграж-
дат своето желание за напредък, 
за себеизява и успех,  развиват 
своето себеуважение. Товаса чер-
ти и качества на личността, 
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които я правят устойчива пред 
трудностите и неподдаваща се 
на манипулациите на антивъзпи-
танието. За съжаление успехите 
на школата не се коментират 
и не се поставя въпроса за това 
разработената в нейните рамки 
система за занимания с физическа 
култура, спортно-подготвител-
ни игри и спорт да окаже влия-
ние върху училищните програ-
ми. Причините за това са много, 
не на последно място и това, че 
една такава практика би изисква-
ла освен много високо квалифици-
рани кадри и  сериозно финансово 
осигуряване.

Спорт и психосексуално
развитие

Науката е приела, че психосек-
суалното развитие на човека не 
се задава само по естествен при-
роден път, а се определя и от со-
циалния облик на обществото, 
т.е.то зависи от цял ред условия 
(политически, икономически, де-
мографски и образователни). Ан-
тивъзпитанието се стреми към 
това сексуалността, еротиката, 
и всичко, което е свързано с тях, 
да се преподнася пред децата 
във вулгарна,но привлекателна 
тоналност, като нещо враждеб-
но, като ниска страст на чове-
ка, като отрицание на социалния 
ред, семейството, културата, 
нравственоста и в никакъв слу-
чай не се свързват с развитието 
на висшите хуманни чувства, осо-
бено с любовта. В този контекст 
думите „родина“, „отечество“, 

„татковина“, „родолюбие“ са из-
цяло забравени и вече звучат поч-
ти архаично.

Първата и най-съществена ли-
ния на антивъзпитанието вър-
ви по пътя на манипулирането 
и трансформацията на инстин-
ктите на човека (сексуалната 
сфера) в единство със създаване-
то на условия за изграждане на 
физиологически и психологически 
зависимости. Трябва да отбеле-
жим, че през последното десети-
летие именно тази парадигма 
търпи бързо развитие. В начало-
то на нашия 21-ви век антивъз-
питателните влияния се насочват-
към създаването на условия за такова 
психо-сексуално развитие на подра-
стващата личност, което да създаде 
възможности за ранен старт в сексу-
алния живот и развитие на оскърби-
телна икономическа експлоатация на 
човешките инстинкти. За което, за-
ниманията с физическа култура и 
спорт биха били противодейст-
ващ фактор.

Опирайки се на основната, 
международно приета концепция 
за здраве, можем да определим 
сексуалното здраве като свобода 
на тялото за експресия, психиче-
ска свобода за вземане на решения 
и физическа, психическа и соци-
ална свобода за наслаждения. Сек-
суалното здраве предполага отноше-
ние към любовта като към дълбока 
и дългосрочна привързаност, която 
е свързана с редица отговорности, 
осигуряващи психосексуалното само-
утвърждаване и репродуктивната 
реализация на мъжа и жената, не-
само в биологическия, но и в социал-
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ния смисъл. Именно в тази посока 
физическата култура и спортът 
формират свободата на тялото 
за експресия и психическата свобо-
да за вземане на решения,  физиче-
ската, психическата и социална 
свободаза наслаждения. Тук про-
тиводействието на физическата 
кутура и спорта трябвада бъде 
силно, интензивно и непрекъс-
нато. В унищожаването на тези 
най-фини аспекти на психосексу-
алната същност на човека анти-
възпитанието бележи световен 
напредък. С авторитарни мето-
ди се налагат тенденциите да не 
се признават никакви съществе-
ни или вродени различия между 
мъжете и жените, да се потъп-
кат и игнорират резултатите 
от неврологическите, неврофи-
зиологическите, медицинските, 
психологическите и социологиче-
ските изследвания, които уста-
новяват половите и психосексу-
алните различия между мъжете и 
жените. Тук под съмнение и дори 
преоценка влизат научно устано-
вените особености на двата пола 
по отношение на структурите 
на мозъка, закономерностите на 
хормоналния баланс, особености-
те на психиката и социалното 
поведение. Това означава, че се 
пренебрегват тези резултати 
от научните изследвания, кои-
то до сега безспорно доказваха 
и и детерминираха успешното 
решаване на медико-биологиче-
ските проблеми на спортната 
подготовка. Всичко товаса прин-
ципни и технологични прояви на 
антивъзпитанието. Противо-

действието на физическата кул-
тура и спорта разглеждаме тук в 
два аспекта: като предоставяне 
от страна на любимите спортни 
звезди на модели за женско и мъж-
ко поведение (и достойнство), 
които са привлекателни като мо-
дели за подражание от една стра-
на и като изграждане на пред-
стави за това,което е идеално в 
противоположния пол от друга. 
При това, нашите положителни 
спортни звезди могат да проти-
водействат на антивъзпитание-
то не само  с проявите си на те-
рена, но и с цялостнотоси битие: 
със здравословния си начин на 
живот, с личните си отношения 
с другите хора, с родителите и 
децата си, с устойчивите си се-
мейни отношения, с проявите си 
в нашия обществен и политиче-
ски живот.

Спорт и  развитие на волевите 
механицми на поведението

Промените в образователна-
та система доведоха до създаване 
и на такъв психологически дизайн 
на образователната среда, който 
не просто затруднява развитие-
то на волята, а сериозно го въз-
препятства. И това започва още 
от детската градина. Свободна-
та, творческа игра, в която де-
тето е субект на отношенията, 
в която единствено то може да 
взема решения, да ги реализира, 
опирайки се на волевите механи-
зми на собственото си поведе-
ние, да се договаря с партньори-
те си по игра, да развива волята 
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и въображението си, е изхвърле-
на. Поради това сега бихме могли 
да сравним живота и дейността 
надетето в детската градина с 
включен телевизор: учителката 
държи дистанционното в ръка и 
с подбора на интересни и разноо-
бразни форми и дейности (но ни-
кога самостоятелни) определя и 
насочва детското поведение под 
една или друга форма през целия 
ден. Няма детерминантни фак-
тори, които да изискват форми-
рането на волевите механизми 
на поведението и изграждането 
на волята. Тази тенденция се 
проявява и в работата с децата в 
началното училище. Тя се съчета-
ва с иначе добрата идея обучени-
ето и ученето на децата да бъде 
развлекателно, приятно и да не 
ги напряга. От тук идва следва-
щото противоречие: умствени-
ят труд е свързан с влагане и из-
разходване на умствена енергия, 
той протича с високо психоемо-
ционално напрежение и в крайна 
сметка води до един специален 
вид умора, която често наричаме 
интелектуална. Затова, колкото 
повече натоварваме децата с ум-
ствена работа, толкова по-добре 
техните умения ще бъдат раз-
вити. И тук отбелязваме: няма 
по-лесна жертва за антивъзпитани-
ето от безволевия, лесно управляем 
с дистанционното човек, който от-
горе на всичко не се напряга умстве-
но, а е склонен само да се забавлява.
Оказва се, че самото училище 
нецеленасочено подкрепя посто-
татилатрните, антивъзпита-
тени педагогически технологии.  

Единственият начин, по който 
в сегашния момент може дасе 
окаже съпротива на тези проце-
си, са възрастово подходящите 
занимания с физическа култура и 
спорт. Особено важни за децата 
от по-ранните възрастови групи  
са спортно-подготвителните 
и спортните игри (футбол, бас-
кетбол, волейбол, хандбал), кои-
то имат колективен характер  и 
оказват силно въздействие върху 
социализацията на детската лич-
ност и в които волята се развива 
чрез изискванията и подкрепата 
на съотборниците. Само силната 
воля за развитие на спротните 
умения, за продуктивни взаимо-
отношения със съотборниците и 
за победа,  осигурява присъстви-
ето в отбора. Подрастващият, 
който преминава по такъв начин 
през физическата култура и спор-
та, е изпълнен със себеуважение, в 
състояние е да се бори с труднос-
ти, да владее себе си и да издържа 
на външен натиск за манипула-
ции.

Другият важен момент се със-
тои в това, че компютърните 
технологии заемат все по-обшир-
но място в живота на детето. 
Те са най-модерното средство в 
съвременните педагогически тех-
нологии, защото могат да илюс-
трират и това учебно съдържа-
ние, което няма как да бъде пред-
ставено по друг начин. В същото 
време компютърните технологии 
водят до сериозна сензорна деприва-
ция, защото чрез тях не могат да 
се усещат и възприемат реални-
те качества на обектите,които 
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се изучават. Колкото по-малки 
са децата, толкова по-сериозен 
е този проблем. В този аспект 
един съвременен интеркативен 
урок, проведен в класната стая 
не може да се сравни с едно зани-
мание по спортно ориентиране, 
чрез което децата ще бъдат на 
истинския терен. И кой урок е 
всъщност интерактивния? Този 
ли, при който децата получават 
зрителни впечатления и реша-
ват задачи използвайки книжно 
получени знания, или този, при 
който те са били на терен и са 
възприемали с всичките си сети-
ва същите тези обекти и явле-
ния, правили са опити, полагали 
са физически усилия, изпитвали са 
въздействието на различни при-
родни фактори? Като във вто-
рияслучай интерактивността е 
била много по-осезателна, защо-
то взаимодействието е с реални-
те компоненти на средата, а не с 
техните моделни отражения. 

Колкото по-малко е детето, толко-
ва повече то използва компютърните 
технологии не като средство за увели-
чаване на мощта на своето мислене, а 
като заместител на мисленето. Този 
процес е свързан и с изоставане-
то на развитието на малките 
групи мускули на ръката, точно 
на тези групи мускули,които са 
свързани с развитието на мозъ-
ка. Тъч-скрийнът не изисква про-
тивопоставянето на палеца на 
останалите пръсти, той не раз-
вива ловкостта на ръцете и ко-
ординацията на пръстите. Това 
детерминира възникването на 
проблеми с речта и нейното  раз-

витие се забавя, а по-късно речта 
не може и да се обогати. 

По отношение на училищната 
възраст – няма извършени изслед-
вания, които категорично да по-
казват, че широкото използване 
на компютърните технологии 
води до по-качествено провеж-
дане на учебния процес и до посд-
тигане на по-добри резултати 
в интелектуалното развитие и 
овладяването на знанията. Само 
психолого-педагогическите експе-
рименти исравнителните проуч-
вания могат да доведат до съот-
ветните изводи.

В същото време няма физиче-
ски упражнения и спортни игри, 
които да не са свързани с разви-
тието на ръката и с координа-
цията на нейните движения не 
само при писане и рисуване. Тук 
приносът на физическата култу-
ра и спортът е неоспорим.

Спорт и нравствено развитие

Основното противоречие в 
процеса на нравственото въпи-
тание е между процеса на усвоя-
ване на нравствени представи и 
овладяване на знания за морала 
от една страна и от друга стра-
на – на декларативния, преобла-
даващо когнитивен характер на 
приобщаването към нравствена-
та сфера. Така се оказва, че подра-
стващите знаят съдържанието 
на основните етически катего-
рии като добро – зло, дълг- съ-
вест, чест – достойнство, свобо-
да – отговорност, но не могат да 
се ръководят в своето поведение 
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от тях. В критична ситуация, 
изискваща бърз морален избор, 
те забравят тези ориентири. 
Причината за това е, че съдър-
жанието им се усвоява книжно, 
като знание за света на хората  
и на техните отношения – та-
кива, каквито трябва да бъдат. 
Но те не са основополагащи в за-
щото образователния процес не 
осигурява тяхното практикува-
не. Така е, защото средствата и 
методите, които се прилагат в 
съвременното училище, са неце-
лесъобразни – те са в полза не на  
формирането на нравствената 
устойчивост на личността, а на 
антивъзпитанието. Занимания-
та с  физическа култура и спорт 
дават възможност да получим 
хора, които сане само физически 
развити, но имат и нравствено 
поведение. Проявяващата се в 
спорта потребност за проява на 
физическо превъзходство над кон-
курентите се съчетава със стро-
ги правила, регламентиращи по-
ведението и тези правила опре-
делят и организират не само кон-
кретните, игрови отношения. 
Те регламентират и реалните, 
давайки възможност на участни-
ците да осъзнават своето място 
в човешките отношения. Особе-
но характерно е това за спорт-
ните игри, в което един срещу 
друг застават отбори (футбол, 
хандбал, баскетбол, волейбол). В  
този контекст реалните подбу-
ди на играчите стават „видими“ 
и социалният контрол наднрав-
ственото им поведение – много 
мощен. Така освен нравствени-

те качества, се развиват и нрав-
ствени чувства. Развиващата 
се нравствено личност става 
устойчива пред провокациите 
на антивъзпитанието. Обогатя-
ва се и нейният вътрешен свят, 
включващ емоциите, дълбоките 
чувства, желанията, мечтите.

Разглеждането на физическа-
та култура и спорта, особено на 
спортните игри, от гледна точка 
на укрепването на процесите на 
просоциализацията на личност-
та е много важен момент. Това, 
заедно с  други колективни форми 
на дейност, можеда изтласка и 
други негативни тенденции в со-
циално-психологическото ни раз-
витие: притъпяване (а след това 
изчистване) на развиващата се 
склонност към масово предател-
ство, преодоляване на социална-
та апатия, започване на процес 
на националната консолидация 
и укрепването му като водеща 
тенденция, повишаване на изис-
кванията към лидерите въобще 
във всички области на нашия жи-
вот, а не само към политически-
те. 

В заключение можем да кажем, 
че отношенията между спорта 
и антивъзпитанието са сложни, 
многоизмерни, противоречиви. 
Оказва се, че физическата култу-
ра и спортът могат да се проя-
вят като политически, социален 
и педагогически фактор за проти-
водействие на антивъзпитание-
то. Те са форма на организация, 
средство и метод чрез които 
нашето общество би могло да се 
справи с редица не само негатив-
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ни, но и нелегални проявления, по-
родени от антивъзпитанието. В 
личен план, от гледна точка на 
индивидуалното развитие на фи-
зически здрава, психологически и 
социално благополучна личност 
физическата култура испортът 
имат съществен принос. Той се 
изразява преди всичко в подкрепа-
та на нормалното психосексуално 
развитие на личността, разви-
тието на волевите еханизми на 
поведението и формирането на 
нравствено здрава личност. 

За съжаление, политическите 
решения в тази област не отчи-
тат в пълна степен значимост-
та на развитието и създаването 
дори на благоприятни условия за 
развитието на физическата кул-
тура и спорта. Изключвам усло-
вията за развитието на профе-
сионалния спорт, който е сфера 
на интереси на бизнеса. Психо-
логическите и педагогическите 

изследвания не отразяват в дос-
татъчна степен сложността на 
този въпрос, неговата значимост 
за развитието на отделната 
личност и на обществото като 
цяло. Това създава неблагоприят-
ни тенденции в просоциалното 
развитие на отделните хора, на 
групи от хора и на цялата нация. 
Промените следва да настъпят 
от изменението на макрорамка-
та и от там нататък да окажат 
влияние върху всички сфери на 
нашия живот, които касаят раз-
витието на физическата култура 
и спорта и развитието на съвре-
менния човек.

Литература:

1. Андреева Г. М. Стадии процес-
са социализации. Институты 
сациализации. В кн. Социализа-
ция личности. Хрестоматия. – 
М.:РАН, 2015. – с. 53-67

Адрес за кореспонденция:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
еlka_yanakieva@abv.bg

Prof. Elka Yanakieva DSc
South-West University “Neofit Rilski”- Blagoevgrad



396  Спорт и наука, извънреден брой /2019

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

A Comparative Study on the Barriers to Participation in 
Recreational Physical Activities of Students of Physical 
Education and Sports Teaching Department and Tourism 
Faculty Students (Balikesir University Case)

Fahri Akçakoyun1, Veli Taşer2, Vedat Mutlu3

Balıkesir University, Department of Physical Education and 
Sports Teaching, Balıkesir

Abstract:
Purpose: The purpose of this study was to determine situations that consti-

tute barriers on the participation of the students of Balıkesir University Depart-
ment of Physical Education and Sports Teaching and the students of the Faculty 
of Tourism in recreational physical activities. A similar study titled “Determina-
tion of Factors that Hinder Participation of Academic Members in Recreational 
Activities” was carried out by Gökhan SABANCI at Selçuk University in 2016. 
Moreover, a similar study titled “Investigating barriers that hinder university 
students to participate in recreational physical activities” was conducted in 2016 
by Emrah BARKIN at Muğla Sıtkı Koçman University. 

Scale titled “Factors that affect participation in recreational activities”, 
(Müderrisoğlu et al, 2005, Tütütncü et al, 2011) which has been used in vari-
ous researches previously in Turkey was used as data collection tool. Reliability 
analysis was performed on the data obtained from the pre-application question-
naires and the reliability-validity coefficient (Crombach alpha value) of 28 items 
included in the survey was found to be 0.996.

Keywords: Recreation, Participation Barriers, Balıkesir University
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A Comparative Study on the Participation Barriers of Physical Educa-
tion and Sports School Students and Tourism Faculty Students to Recrea-
tional Physical Activities: The Case of Balikesir University

Abstract:
Purpose: This study set out to identify the participation barriers of physical 

education and sports school students and tourism faculty students to recrea-
tional physical activities. 

For the data collection tool, “Participation of Recreation Activities Scale” 
was administered to the participants which had been used in several studies in 
Turkey before (Müderrisoğluveark., 2005, Tütüncüve ark, 2011). With the data 
derived from the pre-test of the scale, reliability analysis of the scale was made, 
and Cronbach reliability coefficient was found as 0.996. 

Keywords: Recreation, Participation Barriers, Balıkesir Üniversity

Material and Method
The population of the research 

consists of students studying in 
Balıkesir University DoPEaST and 
Tourism Faculty in 2017-2018 aca-
demic year. The sample groups are 
consisting of; 150 students studying 
at DoPEaST of Balıkesir University 
and 150 students studying at the Fac-
ulty of Tourism that make up a total 
of 300 students.

As a data collection tool; Scale ti-
tled “Factors that affect participation 
in recreational activities” for which 
the original studies have been car-
ried out by Crawford et al (1999) and 
Jackson and Rucks (1991) and Cald-
well (1999) and adapted into Turk-
ish by (Tütüncü et al (2011) was used. 
According to the analyzes, the scale 
consists of 28 items and 7 sub-dimen-
sions.

Findings 

When Table 1 was compared ac-
cording to income status, statistically 
significant differences in all sub-
dimensions was found at a level of p 
<0.05, and it was seen that the most 
significant difference was caused due 
to economical reasons and the least 
difference was caused due to organi-
zational reasons.

When Table 2 was compared ac-
cording to sufficiency of income sta-
tus, statistically significant differences 
in all sub-dimensions was found at a 
level of p <0.05, and it was seen that 
the most significant difference was 
caused due to organizational reasons 
and the least difference was caused 
due to physical reasons.
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Table 1. One-way ANOVA test carried out to compare score of barriers on 
participation in recreational physical activities by income status;

Physical 
Properties

N Average
(X) SD±) F p.

601-800 64 2.7616 1.39901

1.688 0.33*801-1000 88 2.6957 1.37129
1001-1200 108 2.3529 1.36983
1200+ 23 2.3516 1.06822

Status of Fields
400-600 17 2.8705 1.54385

1.742 ,041*
601-800 64 2.7565 1.45971

801-1000 88 2.7278 1.41824
1001-1200 108 2.3529 1.41169
1200+ 23 2.2969 1.27187

Negative Internal 
Causes

400-600 17 2.9233 1.54180

1.996 ,045*
601-800 64 2.8152 1.52015
801-1000 88 2.7940 1.41063
1001-1200 108 2.3971 1.40519
1200+   23 2.3008 1.09351

Economical 
situation

400-600 17 2.9091 1.57140

2.058 046*

601-800 64 2.7826 1.45601

801-1000 88 2.7346 1.44463

1001-1200 108 2.3529 1.43425
1200+ 23 2.2656 1.27187

Side Causes

400-600 17 2.9091 1.56662

1.748 044*
601-800 64 2.7454 1.47446
801-1000 88 2.7283 1.44583
1001-1200 108 2.3824 1.42817
1200+ 23 2.3125 1.22830

Organizational 
Causes

400-600 17 2.9045 1.60773

1.541 032*
601-800 64 2.7652 1.46640
801-1000 88 2.7574 1.40861
1001-1200 108 2.4235 1.38162
1200+ 23 2.3469 1.19349

Spiritual Causes

400-600 17 2.8674 1.53590

1.647 034*
601-800 64 2.7068 1.44020
801-1000 88 2.6667 1.34465
1001-1200 108 2.4118 1.32951
1200+  23 2.2969 1.22774

*p <0,05
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Table 2. One-way ANOVA test carried out to compare score of barriers on 
participation in recreational physical activities by sufficiency level of income;

Physical 
Properties

N Average
(X) SD±) F p.

Sufficient 42 2.3929 1.36835

1.091 ,027*Tolerable 165 2.7091 1.42824

Insufficient 93 2.7688 1.39254

Status of Fields

Sufficient 42 2.3286 1.46492

1.460 ,034*Tolerable 165 2.6691 1.44622

Insufficient 93 2.7892 1.46536

Negative 
Internal Causes

Sufficient 42 2.4643 1.73958

,803 ,049*Tolerable 165 2.7061 1.44539

Insufficient 93 2.8145 1.43657

Economical 
situation

Sufficient 42 2.3175 1.47233

1.510 ,029*Tolerable 165 2.6869 1.48693

Insufficient 93 2.7921 1.48496

Side Causes

Sufficient 42 2.3452 1.45140

1.412 ,045*Tolerable 165 2.6924 1.48791

Insufficient 93 2.8065 1.49052

Organizational 
Causes

Sufficient 42 2.3143 1.41155

1.665 ,049*Tolerable 165 2.7358 1.50024

Insufficient 93 2.7935 1.46331

Spiritual
Causes

Sufficient 42 2.3413 1.32003

1.205 041*Tolerable 165 2.6667 1.45669

Insufficient 93 2.7491 1.44267

*p <0,05

Discussion

The socio-economic status of the 
family is a significant factor in the 
participation of children in recrea-
tional activities. A study conducted by 
Brustad to investigate the impact of 
families on children’s orientation to 
physical activities showed that fami-

lies with a high socio-economic level 
directed their children more to par-
ticipate in physical activity (Brustad, 
1993).

In a similar study conducted by 
Brustad; It was concluded that there 
is a significant negative difference 
between attitudes of families with low 
socio-economic level towards physical 
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activity and their directing their chil-
dren to participate in physical activi-
ties (Brustad, 1996). 

In the study, a significant differ-
ence was found between the groups 
according to the income status of 
the participants. According to the 
analysis of the findings, it was deter-
mined that the participation level of 
the families and students with low 
income levels in sports activities was 
lower, that is to say, the income level 
was an obstacle for participation in 
the recreational activities.  
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Investigation of Communication Skills of Elite Level
Women and Male Volleyball Players and Basketball Players

Fahri Akçakoyun1, Ömer Tekeli2̇, Reyhan Güler3

Abstract: The purpose of this research is to investigate communication skills 
of elite male and female athletes in volleyball teams in Turkish Volleyball Fed-
eration Sultans Leagues, Efeler League and the Premier League and Premier 
and Seconder League of Turkish Basketball Federation The population of study 
consists of active athletes playing in Turkish Volleyball and Basketball Federa-
tion leagues, and sample group is consisting of randomly selected 83 volleyball 
players and 83 baseball players, that  constitute a total of 166 athletes. In the re-
search, ‘Communication Skills Assessment Scale’ and ‘Individual Information 
Form’ were used. SPSS 22.0 packaged software was used to analyze the data col-
lected. Frequency, arithmetic mean and percentage distributions of the scores 
obtained from the scale were calculated, and while the significance of the dif-
ferences between the mean scores was tested, t-test and One-way ANOVA were 
performed on individual groups. Significance level was determined as 0.05. As 
a result, there was no statistically significant difference in the communication 
skill levels of the athletes in respect of variables of age, gender, active sports 
year and sports branch (p> 0,05). However, there was a significant difference 
was found in respect of education status and monthly income status variables 
(p<0,05). 

Keywords; Basketball Players, Volleyball Players, Communication Skills.
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Introduction

Communication can be defined as 
the mutual transmission of people’s 
emotions, thoughts and knowledge 
in the social structure by using sym-
bols, the process of sharing the ac-
quired information, to be able to in-
terpret feelings, thoughts and knowl-
edge within same values and in the 
sane form in respect of the entirety 
of the society or having these in the 
same manner, sharing the common 
meanings gained and realizing the 
mutual interaction. In this respect, 
the athletes, coaches and managers 
who are actively involved in sports 
can be expected to have effective 
communication skills. It can be said 
that communication plays a very im-
portant factor in achieving high per-
formance and success in sports teams 
as well (Selağzı and Çepikkurt, 2014; 
Lalarni and Kushartanti, 2019). The 
rules for effective communication in 
active sports can be summarized as 
follows: To exhibit honest behaviors 
in the communication process, listen 
carefully to the person in front of us 
when we in position of receiver, to try 
to correct the mistakes made, to act 
thoughtfully, to minimize the mis-
take rate, to show respect the ones in 
the communication process, to avoid 
the offensive behaviors, to evaluate 
the reactions given against the events 
by empathy. The criticisms made 
during the communication process 
should not be in personal dimen-
sion, but in behavioral dimension; in 
verbal communication, it is required 
to ensure right interpretation of the 

message by trying to understand the 
purpose correctly, to learn literature 
that includes sports disciplines, to be 
in an equal distance from members 
in a group, and to show willing and 
decisive attitude during the commu-
nication.  

Material and Method

The population of study consists 
of active athletes playing in Turk-
ish Volleyball and Basketball Fed-
eration leagues, and sample group 
is consisting of randomly selected 
83 volleyball players and 83 baseball 
players, that constitute a total of 166 
athletes. In addition to the personal 
information form used to determine 
the socio-demographic characteris-
tics of athletes, the ‘Communication 
Skills Assessment Scale’ prepared by 
Korkut (1996) was used in the study.  
Frequency, arithmetic mean and 
percentage distributions of the scores 
obtained from the scale were calculat-
ed, and while the significance of the 
differences between the mean scores 
was tested, t-test and One-way vari-
ance analysis test (ANOVA) were per-
formed on individual groups accord-
ing to normality test. Significance 
level was determined as 0.05.

Findings

According to the findings of the 
study, the communication skills of 
the athletes did not differ accord-
ing to the age, gender, year of active 
sports and sports branch. education 
level and monthly income status. 
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Table 1. Level of Communication Skills of Athletes According to Variable of 
“Educational Status.

Education status n X Sd f p

High school 18 98.66 11.35

4.05 0,00*
Associate degree 55 104.52 9.45

Undergraduate 84 99.20 10.81

Postgradaute 9 107.00 13.05

Table 2. Communication Skills Levels of Athletes According to Variable of 
“Monthly Income”.

Monthly Income 
Status N X SD F p

0-1.500 TL 20 106.35 10.74

4.66 0,01*
1,501-3.000 TL 87 102.13 9.87

3.001-4.500 TL 59 98.44 11.61

4.501 TL + – – –

Discussion and Conclusion 

In this research, which is aimed to 
investigate the communication skills 
of elite level male and female volley-
ball players and basketball players, 
a significant difference was found 
in scores of associate degree holder 
athletes( = 104.52) and high school 
graduate athletes ( = 98.66) in favor 
of associate degree holding athletes. 
There was a significant difference be-
tween the scores of athletes with as-
sociate degree ( = 104.52) and ath-
letes with undergraduate degree (
(99.20).  In addition, there was a sig-
nificant difference between the scores 
of athletes with post graduate degree 

( = 107,00) and athletes with under-
graduate degree ( (99.20) in favor of 
athletes with postgraduate degree. It 
can be thought that the increase in 
the level of education increases the 
self-confidence of the athletes and 
the effect of the training they receive 
on communication skills. In a study 
conducted by Ulukan (2012), an in-
vestigation was carried out according 
to the educational status of the par-
ents of the athlete variable and a sig-
nificant difference in favor of those 
with high educational status was 
found. Kumcağız et al. (2011) came to 
a similar conclusion in the study, in 
which they investigated communica-
tion skills of nurses. However, Bayrak 
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and Nacar (2015) found no differ-
ence in terms of educational status 
variable in their studies conducted 
with coach communication skill scale. 
According to another finding of the 
study, there was a significant differ-
ence between the scores of athletes 
with income between 0-1.500 TL ( = 
106.35) and the athletes with income 
between 3.001-4.500 TL ( = 98.44) 
in favor of athletes with income be-
tween 0-1.500 TL. Furthermore, 
there was a significant difference 
between the scores of athletes with 
income between 1,501-3.000 TL ( = 
102.13) and the athletes with income 
between 3.001-4.500 TL ( = 98.44) 
in favor of athletes with income be-
tween 1,501-3.000 TL. Ulukan made 
an investigation according to the 
monthly income status of the family 
of athletes in his/her study (2012) and 
came to the same result. Since there 
are researches about communication 
about students or prospective teach-
ers in the literature generally, there 
are not many studies about monthly 
income status.

As a conclusion, there was no sta-
tistically significant difference in the 
communication skills of the athletes 
in terms of age, gender, active sports 
year and branch variables (p> 0.05). 
There were statistically significant 
differences in terms of educational 
status and monthly income (p <0.05) 
variables. It is thought that conduct-
ing similar researches will be effective 

in recognizing and solving the com-
munication problems of the athletes, 
thus contributing to their success.

References

1. Anshel MH. Sport Psychology from 
Theoryto Practise. Arizona: Gorsuch 
Scarisbrick Publisher, 1994:74.

2. Bayrak E, Nacar E. Investigation 
of communication skill levels of 
professional team sports coaches. 
Journal of Academic Social Researches, 
2015, 3(14):391-405.

3. Kumcağiz H, Yilmaz M, Çelik 
SB, Avci İA. Communication skills 
of nurses: Case of Samsun prov-
ince. Dicle Medicine Journal, 2011, 
38(1):49-56.

4. Lalarni, H, Kushartanti, W. (2019). 
The Development of Yoko Techi 
Training Method to Increase the 
Movement Function and Decrease 
the Anxiety Level on Pre-Elderly 
and Elderly Woman. International 
Journal of Recreation and Sports Sci-
ence, 3(1), 58-63.

5. Selağzi S, Çepikkurt F. Determi-
nation of communication levels of 
coaches and athletes. CBU Physical 
Training and Sports Sciences Journal, 
2014, 9(1): 11-18.

6. Ulukan H. The Effect of Commu-
nication Skills on Team Athletes 
and Individual Athletes. Institute 
of Social Sciences, Department 
of Physical Education and Sports 
Teaching. Master Thesis. Karaman: 
Karamanoğlu Mehmet Bey Univer-
sity, 2012.



Спорт и наука, извънреден брой /2019  405

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019
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Coeducation and Psychosocial Skills in Physical
Education

Pedro Valdivia-Moral, Rosario Padial-Ruz 

Abstract: Currently, gender inequalities still exist and even though society 
is in a continuous change, the need to educate students in and from equality.

The changes that occur during the Adolescence Stage and the psychological 
characteristics that determine that they are more influential in their attitudes 
and beliefs regarding gender roles, make it a fundamental stage at the educa-
tional level.

From all areas and specifically from Physical Education (PE) should lay the 
foundations to combat this social scourge, contributing to the creation of pro-
posals for educational action involving the activation and retention of different 
agents and agencies that make up the educational community

To design and plan procedures in the educational context that respond to 
this need is important to know the factors and conditions that it promotes.

Resumen

Actualmente, siguen existiendo des-
igualdades de género y a pesar de que 
la sociedad se encuentra en un continuo 
cambio, surge la necesidad de educar al 
alumnado en y desde la igualdad.

Los cambios que se producen durante 
la Etapa de la Adolescencia y las caracte-
rísticas psicológicas que determinan que 
sean más influenciables en sus actitudes 

y creencias en cuanto a los roles de géne-
ro, hacen que sea una etapa fundamental 
a nivel educativo. 

Desde todas las áreas y en concreto 
desde la de Educación Física (EF), se de-
ben sentar las bases para combatir esta 
lacra social, contribuyendo a la creación 
de propuestas de acción educativa que 
impliquen activa y permanentemente a 
los diferentes agentes y organismos que 
configuran la comunidad educativa.
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Para poder diseñar y planificar inter-
venciones en el contexto educativo que 
den respuesta a esta necesidad es impor-
tante conocer los factores y condicionan-
tes que la promueven. 

Coeducación

La igualdad de oportunidades tiene 
un marco legal en el que asentarse, la 
Constitución Española de 1978, en sus 
artículos 9.2 y 14, prohíbe cualquier tipo 
de discriminación por razón de sexo, es-
tableciendo en los poderes públicos la 
obligación de promover las condiciones 
para la igualdad de las personas, de una 
manera efectiva y real. 

A lo largo de la historia, las diferencias 
sociales han llevado a establecer unas je-
rarquías, lo que supone que cada rango 
determine sus reglas y valores. Esto ha 
llevado a que cada sexo desarrolle dife-
rentes capacidades en las que según Fon-
techa [1], las mujeres han desarrollado 
habilidades para afrontar la vida desde 
la afectividad, cotidianidad, autonomía y 
decisión en el mundo privado. Mientras 
que los hombres han desarrollado más la 
capacidad de defenderse a sí mismos y 
sus intereses, así como las actividades en 
el mundo público. 

Según Martínez-Galindo [2], coedu-
car significa enseñar a valorar, tanto a 
chicos como a chicas, los rasgos de ca-
rácter positivo de los modelos femenino 
y masculino haciendo entender a ambos 
que no se trata de eliminar formas de 
comportamiento femeninas, sino de ha-
cer participar a los chicos de las ventajas 
que contienen las formas de conducta 
que hasta ahora han sido consideradas 
exclusivamente propias de mujeres, es 

decir, valorar el modelo femenino al 
igual que ha sido valorado hasta ahora el 
masculino. 

Tal y como indican Valdivia et al.[3], 
la coeducación atiende a factores impor-
tantes en la formación de los individuos, 
como son la afectividad, emociones y va-
lores morales. Por último, Lillo et al. [4], 
puntualizan que coeducar es la acción de 
animar y educar a varones y mujeres en 
el respeto mutuo, siendo un proceso para 
promover un desarrollo personal y social 
equilibrado, luchar contra la discrimi-
nación sexual y cambiar las relaciones 
entre personas para que compartan sus 
derechos y responsabilidades de modo 
justo. 

Llegados a este punto es necesario lle-
gar a describir cuales son los elementos 
de la clase de Educación Física (EF) que 
influyen en la coeducación [5].

En primer lugar, hay que destacar los 
bloques de contenidos que vienen defini-
dos en los distintos textos legislativos ya 
sean a nivel estatal o autonómico. En los 
mismos se puede ver que no establecen 
qué carga lectiva debe tener cada bloque 
de contenidos, quedando esta elección 
en manos del profesorado. Consideran-
do los estereotipos de género que llevan 
asociados cada deporte o actividad, se 
puede razonar que las creencias implí-
citas de cada profesor determinarán qué 
contenidos se imparten en cada grupo. 
En Francia, Nicaise et al. [6], indican que 
la orientación del currículo de este país 
es claramente masculina por los conteni-
dos que se pretenden impartir. 

El siguiente elemento a tener en cuen-
ta es la utilización del espacio motriz. 
De acuerdo con Hernández-Moreno y 
Rodríguez-Ribas [7], entenderemos la 
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utilización del espacio motriz como el 
que es utilizado durante la participación 
en la tarea. Así, centraremos la atención 
en el uso que hace cada género del es-
pacio motriz. Por lo tanto, como indican 
Cantó y Ruiz-Pérez [8], en el espacio 
utilizado para el desarrollo de comporta-
mientos motores se establecen diferentes 
procesos de socialización a partir de la 
ocupación y uso del espacio en relación 
con los estereotipos sexuales. 

Las actividades que se pueden desa-
rrollar en una clase de EF es otra de las 
variables que se deben tener en cuenta 
y que están muy relacionadas con los 
bloques de contenidos, sin embargo, se 
analizará de forma más concreta las si-
tuaciones de clase en lugar de los textos 
legislativos. Es por ello que en la inves-
tigación de Blández et al. [9], se pone de 
manifiesto que los gustos y preferencias 
de los chicos y chicas por la actividad fí-
sica son diferentes, estando muy vincula-
do a la percepción de género de la propia 
actividad. En primer lugar, hay que tener 
en cuenta que, debido a los estereotipos 
de género existentes asociados a ciertas 
actividades, los profesores a menudo, sin 
saberlo, refuerzan estos estereotipos con 
el objetivo de conseguir la igualdad de 
género [10]. Por ejemplo, con la instau-
ración de reglas específicas para chicas 
se les infravalora su potencial y se les 
trasmite un mensaje condescendien-
te, aunque la intención del profesor sea 
animar la integración de las chicas [11]. 
Debido a los estereotipos, en activida-
des donde la formación de parejas era 
mixta, tanto alumnos como alumnas se 
opusieron a ser pareja de un compañero 
del sexo contrario, esto se acentuaba en 
inmigrantes [12]. 

Un aspecto que merece análisis por 
separado si bien se encuentra dentro de 
las actividades son las agrupaciones. En 
la línea de Moreno et al. [13], creemos 
que este aspecto tiene gran importancia 
para la equidad educativa al ser la inte-
gración en un grupo imprescindible para 
llegar a la socialización del individuo y, 
por tanto, a la construcción de la equi-
dad de género. La importancia del grupo 
radica en que mediante el mismo es po-
sible el cambio de hábitos de conducta, 
permitiendo intercambiar conocimientos 
y auto-reflexionar sobre el trato hacia las 
personas que lo integran. Dentro de estos 
grupos se establecen roles, estereotipos 
y actitudes, desarrollando el esquema 
corporal del alumnado y de esta forma 
su autoconcepto. Aun así, pocos trabajos 
relacionan la implicación actitudinal del 
alumnado con la estructura de grupos se-
gún el género. 

Existen materiales que debido a su 
utilización están ligados a un sexo u otro 
y es por ello que es otra de las variables 
importantes a analizar. Por ejemplo, las 
mancuernas en el caso de los chicos y las 
mazas en el caso de las chicas. La utiliza-
ción de materiales que estén relacionados 
con determinados estereotipos de género 
puede generar rechazo en el alumnado 
a su utilización. Otro aspecto a tener en 
cuenta es la utilización del material por 
parte de los chicos en determinadas acti-
vidades, como, por ejemplo, el uso de los 
aros como frisbee.

Con respecto al lenguaje utilizado en 
la clase de EF, es otra variable a tener en 
cuenta. Según Menéndez [14], el sexis-
mo lingüístico es el uso discriminatorio 
del lenguaje que se hace por razón de 
sexo, siendo el reflejo de una cultura an-
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drocéntrica. En este sentido, existe una 
confusión entre el sexo y el género gra-
matical, siendo este último un rasgo in-
herente a determinados tipos de palabras.
Tal y como indica Lomas [15], habitual-
mente el género gramatical y el género 
sexual coinciden, lo cual deriva en el uso 
habitual del masculino para denominar 
tanto a hombres como a mujeres. 

La indumentaria en las clases de EF 
es un factor importante, ya que a pesar 
de las recomendaciones en materia de le-
siones que se pueden hacer sobre el uso 
de vestimenta adecuada para la práctica 
de actividad física, como indican More-
no et al. [16], se deben tener en cuenta 
los diversos aspectos que existen en fun-
ción del sexo. Según estos autores, los 
chicos son más proclives a utilizar ropa 
deportiva para las clases de EF, pero en-
tre las chicas podemos encontrar ciertas 
resistencias mediante la utilización de 
calzado no apto para la actividad física. 
Además, Scraton [17], indica que exis-
te la idea entre el sexo femenino de que 
el vestuario deportivo está alejado de las 
normas estéticas. 

Otro factor es la evaluación, cuya im-
portancia, como variable a tener en cuen-
ta dentro del trabajo de la coeducación, 
radica en que los estudiantes aprenden, 
como consecuencia o resultado de la 
evaluación, los comportamientos nece-
sarios para la adquisición de una cultura 
primordial [18].

La última de las variables a tener en 
cuenta es el feedback, es por ello que si-
guiendo a Del Castillo [19], se cree que 
en este estudio interesa establecer una re-
lación entre la influencia cuantitativa y la 
cualitativa en la adquisición de normas, 
valores y actitudes no sexistas dentro de 
las clases de EF.

Factores Psicosociales Asociados a la 
Coeducación en la Etapa Adolescente

La adolescencia está dentro de un ran-
go de edad en el cual se experimentan 
múltiples cambios de todo tipo; físicos 
emocionales, conceptuales [20]. Estos 
cambios, que se manifiestan principal-
mente durante el periodo de paso de la 
infancia a la juventud [21], implican que 
factores o elementos de tipo biológico, 
físico psicológico y social incidan en su 
ciclo vital marcando diferencias entre 
sus iguales [22].

Autoconcepto

A lo largo de las últimas décadas, el 
término “autoestima” se ha confundido 
con “autoconcepto”, de manera que am-
bos se utilizaban con indiferencia y pro-
vocando confusión con el planteamiento 
del mismo [23]. Las diferentes corrientes 
y enfoques han empleado multitud de tér-
minos para definirlo, como: autoimagen, 
representación de sí mismo, autoper-
cepción o incluso como se ha señalado 
autoestima. En Europa se han decantado 
por el término autoconcepción, referido 
a la conciencia de sí mismo y su repre-
sentación [24], mientras que en América 
del Norte se ha utilizado indistintamente 
autoconcepto y autoestima, refiriéndose 
al cúmulo de características y sentimien-
tos que el sujeto aprecia en el mismo 
[25-27]. Diferentes investigaciones han 
intentado diferenciar ambos conceptos, 
para ello, utilizan el autoconcepto para 
referirse a todas aquellas cuestiones que 
hacen referencia a elementos cognitivos 
y descriptivos, mientras que la autoesti-
ma se refería a aspectos de tipo más afec-
tivo [28-30].
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El modelo de Shavelson et al. [31]
marca tendencia en la línea que siguen 
la mayoría de investigadores en la actua-
lidad [32]. En este modelo, se entiende 
el autoconcepto general como la suma de 
percepciones multidimensionales estruc-
turadas jerárquicamente [33]. El auto-
concepto se dividiría en académico y no 
académico [31,34,35], subdividiéndose 
el no académico a su vez en emocional, 
social y físico [36].Para la descripción de 
las dimensiones, en los estudios de Gar-
cía y Musitu [35]y Esnaola et al. [32] se 
establecen las siguientes dimensiones del 
autoconcepto: física, social, académica, 
familiar y emocional.

Resiliencia

Para analizar el concepto de la resi-
liencia se debe hacer una búsqueda pro-
funda y exhaustiva dentro de la literatura 
científica, donde se pueden encontrar una 
gran cantidad de definiciones, aproxima-
ciones, propuestas metodológicas o tipos 
de estudio [37].

Muchos autores han definido la re-
siliencia como un proceso de transfor-
mación, crecimiento o mejoría, a través 
del cual se maniobran acontecimientos y 
dificultades estresantes, de tal forma que 
en el individuo se incrementa de una ma-
nera más fuerte y exitosa [38]. En este 
proceso confluyen por un lado las forta-
lezas internas y por otro las externas de 
cada sujeto.

Violencia

En la actualidad a agresividad y la 
violencia son temas de importancia capi-
tal dentro del contexto escolar, es por ello 
que resultan prioritarios de estudio para 

la comunidad científica internacional, 
concediendo una especial importancia al 
estudio de estas conductas en el contexto 
escolar, debido a las repercusiones nega-
tivas derivadas de estos comportamien-
tos [39,40].

El término “agresión” proviene del la-
tín “agredi” referido al acto de ir contra 
alguien con la intención de causarle un 
daño. Se hace necesario diferenciar agre-
sión de agresividad, siendo el primero un 
acto y el segundo una actitud, además el 
primero no tiene por qué ser la conse-
cuencia de la agresividad, en el caso en 
que se produzca en respuesta a un ata-
que esto no implica que el individuo sea 
agresivo, es únicamente una respuesta en 
ocasiones inconsciente, ante un peligro; 
y que una persona sea agresiva no impli-
ca que su objetivo sea infligir daño, sien-
do un ejemplo de esto la actitud agresiva 
que se puede apreciar en los deportes de 
contacto. 

Si nos centramos en la aparición del 
bulling, existen determinados factores 
o causas que la favorecen.Ekblad [41]
propuso como factores determinantes: la 
familia, la escuela, los niveles de popula-
ridad entre iguales y en tiempo dedicado 
a actividades audiovisuales. No obstante, 
actualmente se utiliza una clasificación 
más compleja, interviniendo factores 
personales, familiares, escolares y socia-
les.

Existe una relación directa entre los 
factores psicosociales que pueden preve-
nir las desigualdades y las conductas vio-
lentas en el aula en la etapa adolescente.

La visión de uno mismo es predic-
tora de comportamientos resilientes en 
adolescentes, así un alto autoconcepto y 
un buen apoyo social (familia, amigos y 
profesorado) supondrá una mayor capa-
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cidad de resiliencia. El autoconcepto y 
el soporte social son fundamentales en la 
superación de adversidades en esta etapa 
[42].

Por tanto, es necesario planificar des-
de todas las áreas intervenciones preven-
tivas para el fomento del desarrollo psi-
cosocial en el ámbito educativo, para la 
disminución de conductas de violencia y 
desigualdad en el aula. 
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Влияние на системните тренировки
върху физическите способности на млади
футболисти (13–14 г.)

Георги Иванов 

Съвременният футбол изисква 
развитие на физическите, техни-
ческите и тактическите особе-
ности на играчите. Поетапност 
на тяхното развитие е отбеляза-
на в редица публикации (Аладжов, 
1973, Ангелов, 1977, Лобановский, 
1973, Капралов, 2004). Възрасто-
вата приемственост се базира 
на развитието на физическите 
качества, използваните трени-
ровъчни средства и методи и зна-
чителни познания в областта на 
физиологията на спорта (Бетти, 
1975, Борилкович, 1982). Според 
Димитров, 1985 и Шишков, 1992, 
това е пътят за повишаване 
ефективността на тренировъч-
ния процес, разработването на 
нови значително по-ефективни 
тренировъчни планове, особено 
при подрастващите.

Една от най-важните задачи на 
тази подготовка лежи в основата 
на формиране на високи функцио-
нални възможности на организма 

от най-ранна детска възраст, 
тъй като те са предпоставка за 
по-нататъшното спортно май-
сторство и бъдещата специална 
подготовка на футболистите.

Физическата подготовка е 
многогодишен предварително на-
чертан, многофакторен процес, 
който с помощта на средствата 
и методите управлява физиоло-
гическите и биологическите про-
цеси настъпващи в организма, 
вследствие извършената физиче-
ска работа.

Въпросите свързани с планира-
нето и провеждането на трени-
ровъчния процес при подраства-
щите е отбелязан в родната 
литература с многобройни пуб-
ликации (Червеняков, 1981, Дими-
тров, 1985, Бачев и кол., 2004). В 
тази връзка ние си поставихме 
за ЦЕЛ да разработим една нова 
програма  за футболисти на въз-
раст от 13-14 г., която в най-голя-
ма степен да отговаря на техни-
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те възможности и перспективи 
за развитие.

Основните ЗАДАЧИ на този 
проект се свеждат до следното:

1. Проучване литературата 
третираща повдигнатите въ-
проси.

2. Разработване на нова про-
грама за подготовка на подра-
стващите футболисти, и

3. Експериментиране ефектив-
ността на програмата в процеса 
на едногодишната тренировка.

Организация на изследването.

С група футболисти тренира-
щи под наше ръководство про-
ведохме педагогическия експе-
римент в продължение на една 
тренировъчна година. Участие 
взеха 23 футболисти на възраст 
13 до 14 години. Същите провеж-
даха три занимания седмично за 
подобряване на физическите ка-
чества, техниката и някои так-
тически задачи в хода на трени-
ровъчния процес.

В началото и края на експери-
мента същите бяха тестирани 
по десет показателя.

Всички получени резултати са 
обработени с помощта на вари-
ационния анализ (Брогли, Я., 2012).

Програмата разработена це-
ленасочено за 13-14 г. футболисти 
има следната структура: (табл. 1).

Както се препоръчва в специа-
лизираната литература (Борилке-
вич, 1982, Бачев и кол., 2004, Цянь, 
2006) увеличаването делът на ана-
еробната тренировка не е за пред-

почитане в тази възраст. Поради 
това, ние разработихме три вида 
тренировки насочени към подо-
бряване на бързината, скоростна-
та сила и бързината, които може-
ха да се заместват взаимно в за-
висимост от необходимостта за 
промяна на програмата.

На табл. 2 и 3 е представена 
насочеността и съдържанието на 
двата модула за тренировка по 
време на общоподготвителния и 
специално подготвителния етап 
в годишния цикъл за тренировка.

Общата продължителност на 
двата модула е 27 седмици, като 
във всеки един етап от подготов-
ката при развитието на отдел-
ните физически качества са посо-
чени тренировъчните средства.

Резултати и анализ

Получените резултати от 
тестирането на футболистите 
в началото и края на експеримен-
та показаха правилността на 
избрания избор за изграждане на 
переспективна програма за мла-
дите футболисти на възраст 13-
14 г. (табл. 4).

Всички изследвани тестове 
имат значително подобряване 
вследствие на приложената тре-
нировъчна програма. Голяма част 
от тях превишават посочените 
изменения при изследванията на 
други автори (Шамардин, 1995, 
Цянь, 2006), както по отношение 
на абсолютния приръст така и на 
относителния. Антропометрич-
ните показатели (ръст и тегло) 
търпят незначителни измене-
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во

ст
С

пе
ц

иа
лн

а 
ан

ае
р

об
на

-г
ли

ко
ли

т
ич

на
 и

з-
др

ъж
ли

во
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Ъ
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ан
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Л
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зо
 б

яг
ан

е 
на

 м
яс

т
о 

с 
по

ст
ав

ян
е 

по
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ре
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др
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ния, в рамките на 0,89 – 0,87%. 
Много по-добро е подобрението 
на скоростните показатели (15 
– 30 м. от висок старт), къде-
то относителните стойности 
са над 8,0%. Тези показатели ни 
дават основание да считаме, че 
алактатните показатели, които 
характеризират възможностите 
на организма да черпи енергия от 
богатите източници, каквито 
са АТФ, АДФ и КрФ са получили 
богато съдържание в мускулите и 
организма.

Совалковото бягане на 5 х 
50 м., като типичен показател на 
лактатната издръжливост също 
има подобрение (3,60%). Счита-
ме, че в това отношение програ-
мата може да претърпи малка 
корекция, като се включат по-
голямо количество тренирвъчни 
натоварвания с по-голяма дължи-
на при недостиг на кислород, т.е. 
при по-висока интензивност.

Показателите за експлозивна 
сила (скок на дължина от място) 
и аеробната (обща) издръжли-
вост бележат приръст съответ-
но от 6,65 и 8,14%.

Повишаването на общата ра-
ботоспособност на футболисти-
те се е отразила на показатели-
те PWC170 и максималното по-
требление на кислород (VО2мах). 
В абсолютни стойности те са 
по-високи от посочените в из-
следванията на Шамардин, 1995,  
съответно с 0,150 кгм/мин и 210 
л/мин. В относителни стойно-

сти тези два показателя имат 
най-висок приръст, съответно 
от 19,00 и 14,38%.

Цялостното усъвършенства-
не на физическата подготовка 
и някои елементи от техни-
ко-тактическата са се отрази-
ли положително върху основния 
критерий за ефективност на 
тренировъчния процес, а имен-
но резултатността по време  на 
състезанията. При изходно ниво 
0,93 попадения на мач в края на 
едногодишния експеримент е 
достигнало 1,38 попадения с при-
ръст 0,45 гола на мач.

При всички изследвани случаи 
критерий за достоверност наре-
зултатите (по Стюдънт) при З 
е по-малък от 0,05 и при З с 0,01, 
което говори за голямата възпри-
емчивост на тренировъчната 
програма от страна на футболи-
стите.

Изводи:

1. Експерименталната про-
грама показа своите положител-
ни страни при използването и в 
практиката.

2. Най-съществен е приносът 
при подобряване на резултатнос-
тта по време на игра.

3. Подобрение е намерено при 
показателите с функционален ха-
рактер МПК и PWC170 и теста на 
Купър, което се препоръчва от 
голям брой специалисти в тази 
област.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Спорт и рекреация

Сравнение на ефектите на две мануално - 
мобилизационни техники при функционални
смущения в сакроилиачните стави

Тоше Крстев, Ленче Николовска, Данче Василева,
Тамара Страторска

Резюме: Болката в лумбосакралната част е една от най-честите с 
които се срещат пациентите както и здравните работници в тяхна-
та практика. Лумбосакралните болки са най-често разпространените 
болки в областта на гръбначния стълб. Хроничната болка в гръбнака е 
нарушение, което се дължи на много фактори и много възможни при-
чини. Структурите, отговорни за поява на болка, която започва от 
гръбначния стълб и ирадира към кръста и долните крайници са: между-
прешленните дискове, сакроилиачните стави, фасетните стави, нерв-
ните коренчета, лигаментите на гръбнака, прешлените и мускулите. 
Едно от по-новите подходи за лечение на това състояние е методът 
Zensegrity. Развит от Кристоф Щумпф и Ален Лилич.Методът се бази-
ра на модела на дисторзия на фасцията (FDM® на Typaldos) и модела на 
анатомиљните влакове на Томас Маерс. Целта на това изследване беше 
да се оценят и сравнят ефектите на две мануално мускулни методики 
при дисфункция в сакроилиачните стави. В изследването бяха включе-
ни 22 пациенти с дисфункция в сакроилиачните стави. Пациентите 
бяха поделени в две групи: Група А – контролна от 12 индивиди и Група 
Б експериментална също така от 10 индивиди. Двете групи поминаха 
лечебен курс от 15 дни в който всеки пациенти помина 10 процедури. 
От получените резултати забелязваме намаляване на нивата на болка 
както и увеличаване на мускулната сила и у двете групи, но по-изразено 
в експерименталната група.

Ключови думи: лумбосакрална болка, миофасциално освобождаване, 
сакроилиачни стави 
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Comparison of the Effects of Two manual - mobilization 
techniques on functional disorders in the sacroilial joints

Toshe Krstev, Lenche Nikolovska,
Danche Vasileva, Tamara Stratorska,

Abstract: Pain in the lumbosacral area is one of the most common patients 
and healthcare professionals face in their practice. Lumbosacral pain is the 
most common pain in the spine. Chronic spinal pain is a disorder that is due 
to many factors and many possible causes. The structures responsible for the 
onset of pain that starts from the spine and irradiates to the waist and lower 
limbs are: intervertebral discs, sacroiliac joints, facet joints, nerve roots, spinal 
ligaments, vertebrae and muscles. One of the newer approaches to treating this 
condition is the Zensegrity method. Developed by Christoph Schtumpf and 
Allen Lillich, the method is based on the model of fascia distortion (Typaldos 
FDM®) and the model of Thomas Maers anatomical trains. The purpose 
of this study was to evaluate and compare the effects of two manual muscle 
techniques on dysfunction in the sacroiliac joints. The study included 22 
patients with dysfunction in the sacroiliac joints. The patients were divided into 
two groups: Group A - control of 12 individuals and Group B experimental also 
of 10 individuals. Both groups underwent a 15-day treatment course in which 
each patient underwent 10 procedures. From the results obtained, we notice a 
decrease in pain levels as well as an increase in muscle strength in both groups, 
but more pronounced in the experimental group.

Keywords: lumbosacral pain, myofascial release, sacroiliac joints

Въведение

Болката в лумбосакралната 
част е една от най-честите с кои-
то се срещат пациентите както 
и здравните работници в тяхна-
та практика. Лумбосакралните 
болки са най-често разпростране-
ните болки в областта на гръб-
начния стълб. Според литератур-
ните източници, те се срещат 
при 60-90 % от възрастното на-
селение. Въпреки това, тази болка 
не е специфична за всяка конкрет-
на възрастова група, професия 
или спортна дейност. Различни 

са причините, поради които те 
могат да се появят – еднократ-
ни или многократно повтарящи 
се външни травми, остеопороза, 
статично претоварване, мускул-
но пренапрежение, изключително 
при стрес – аналогично на tension 
и изискват голям разход на сред-
ства поради временна нетрудос-
пособност. Други данни сочат, че 
при една трета от болните лум-
босакралните болки се дължат на 
функционални нарушения в сакро-
илиачната става.

Хроничната болка в гръбнака 
е нарушение, което се дължи на 
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много фактори и много възмож-
ни причини. Структурите, от-
говорни за поява на болка, която 
започва от гръбначния стълб и 
ирадира към кръста и долните 
крайници са: междупрешленните 
дискове, сакроилиачните стави, 
фасетните стави, нервните ко-
ренчета, лигаментите на гръб-
нака, прешлените и мускулите. В 
нашата практика, като най-чес-
та причина за тези болки, нами-
раме сакроилиачните стави. Са-
мото функционално нарушение е 
начало на верига промени които 
включват и други анатомични 
структури около ставите. Паци-
ентите указват че болката я усе-
щат в самата става, мускулите 
около ставата, залавните места 
и пр. Промените се явяват по 
установена схема съответваща 
на долния кръстосан синдром на 
Янда. Според други автори (Т. 
Маерс, Типалдос) функционално-
то смущение може да се отрази 
и на други много по-отдалечени 
структури и болката да се появи 
на пример в ходилата или задна-
та част на главата.

Така поставената патогенеза, 
диктира и подбора на терапев-
тичните средства. Обикновено 
всички постъпки включват обра-
ботка на мускулите с цел норма-
лизираше на техния тонус като 
(масаж, меко тъканна мобилиза-
ция, обработка на тригерните 
точки и др.), средства за норма-
лизиране на ставната функция 
(мобилизация и/или манипулация) 
както и средства за укрепване на 
организма и профилактика от 

рецидиви (упражнения, автомо-
билизация и др.). Големия брой на 
развити методи и средства за 
справяне с това състояние само 
допълнително указва на значение-
то и важността му и нуждата за 
допълнително развитие и опти-
мизация терапевтичните про-
токоли.

Едно от по-новите подходи 
за лечение на това състояние е 
методът Zensegrity. Развит от 
Кристоф Щумпф и Ален Лилич 
методът се базира на модела на 
дисторзия на фасцията (FDM® на 
Typaldos) и модела на анатомиљ-
ните влакове на Томас Маерс. В 
него съчетава двата погледа ха-
рактерни на тези два модела. От 
една страна Типалдос намира че 
болката се явява като смущение 
в разпространеността на фас-
циалните слоеве. Смущенията 
или дисторзиите във фасцията 
са възможни в 6 основни форми и 
за тях авторът предлага и съот-
ветни техники. Възстановяване-
то на фасциалниат континуум 
се осигурява с правилно изпълне-
на мобилизация и резултатите 
като намалена болка и възстано-
вена подвижност са налице ведна-
га. Казаното до тук е допълнено 
с теорията на Томас Маерс кой-
то гледа на тялото като три-
измерна карта на „железопътна 
мрежа“.  Смята че мускулите не 
действат индивидуално току 
като вериги които минават ця-
лото тяло. Така, авторът на ве-
ригите гледа като ЖП линии, а 
залавните места, където муску-
лите се срещат, като ЖП гари. 
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По този начин се смята че увреж-
дане или нарушена функция може 
да се пренесе своето влияние до 
друг по-отдалечен дял на тялото, 
следвайки принципа на тенсегри-
тет характерен за мускулната 
фасция. Съчетанието на тези две 
виждания на тялото ражда нова 
парадигма на разбиране и справя-
не с функционалните смущтения 
на опорно – двигателния апарат, 
болката, нарушената стойка и 
др.

Цел. Целта на това изследва-
не беше да се оценят и сравнят 
ефектите на две мануално мус-
кулни методики при дисфункция 
в сакроилиачните стави. 

Материали и методи

Изследването се проведе в 
Рекреативния център на ДУ 
„Гоце Делчев“ – Щип от 1-ви Ап-
рил до 31-ви Май. В изследването 
бяха включени 22 пациенти с дис-
функция в сакроилиачните стави. 
Пациентите бяха поделени в две 
групи: Група А – контролна от12 
индивиди и Група Б експеримен-
тална от 10 индивиди. Двете 
групи поминаха лечебен курс от 
15 дни в който всеки пациенти 
помина 10 процедури. Лечебната 
програма на контролната гру-
па включваше масаж на лумбоса-
кралната област, физиотерапия 
(диадинамични, интерферентни 
токове и магнит), аналитични 
упражнения. Програмата за екс-
перименталната група се със-
тоеше от фасциална мобилиза-
ция и обработка на активните 

тригерни точки, ставна моби-
лизациа и аналитични упражне-
ния. За оценка на ефектите от 
приложената терапия както и 
за сравняване, преди и след лече-
нието проведохме тестуване и 
оценяване на състоянието чрез 
следващите параметри: Болка 
(ВАС и алгометрия) и мускулна 
сила (ММТ). Измерването на ни-
вото на болка по Визуално анало-
говата скала  е с цел получаване 
на представа за субективното 
усещане, а измерването с алгоме-
тър е с цел получаване на по-обек-
тивна оценка. Алгометрията се 
спроведе на максималните болни 
точки на m. gluteusmaximus и m. 
quadratuslumborum. Проведохме 
измерването с използване на ал-
гометър Baselinehydraulic с кон-
тактна повърхност от 1 цм2. За 
проценка на мускулната сила про-
ведохме мануално мускулно те-
стуване на екстензори в ТБС (m, 
gluteusmaximus, m, semitendinosus, 
m,semimembranosus, m,biceps 
femoris), ММТ на гръбни муску-
ли (m,errectorspinae, m,iliocostalis, 
m, longisimusdorsi, m, spinalis, m, 
quadratuslumborum), ММТ на ко-
ремни мускули (m, rectusabdominis, 
m,obliquusexternusetinternusabdom
inis).

Резултати и анализ

От получените резултати за-
белязваме намаляване на нивата 
на болка както и увеличаване на 
мускулната сила и у двете групи. 
Резултатите от измерванията 
за болка са приказани в табли-
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ца 1. От там се вижда че се по-
лучило намаляване на нивото на 
болка както на субективно ниво 
(ВАС) така и на обективно от 
измерванията с алгометър. Раз-
ликата е по-изразена при Група Б 
(X2-X1=6,45) срещу Група А (X2-
X1=4,81) и за алгометрияГрупа 
Б =2,43 срещу Група А =1,96) със 
статистически значимост как-
то между двете измервания за 

групата така и сравнено една с 
друга група.

В таблица 2 са приказани ре-
зултатите от измерванията за 
мускулна сила. Промените тук 
следят тренда от по-горе. Увели-
чаване на мускулната сила се беле-
жи и у двете групи, но малко по-
изразено при експерименталната 
група. Разликата и тук показва 
статистическа значимост. 

Таблица 1. Резултати от измерванията за болка (ВАС и Алгометрия)

ВАС N X1 X2 X2-X1 ±S (X2-X1) t Df p

Група A 12 7,54 2,72 4,81 1,30 21,04 11 0,00

Група Б 10 7,75 1,30 6,45 1,18 32,72 9 0,00

АЛГ

Група A 12 2,13 4,10 1,96 0,96 -11,17 11 0,00

Група Б 10 2,09 4,53 2,43 1,02 -15,22 9 0,00

Таблица 2. Резултати от измерванията за мускулна сила (ММТ)

Тест Група N X1 X2 X2-X1 ±S
(X2-X1) t Df p

ММТ на 
екстен-

зори
в ТБС

А 12 3,39 4,56 1,17 0,65 8,65 11 0,00

Б 10 3,21 4,58 1,36 0,66 13,21 9 0,00

ММТ на 
гръбни 
мускули

А 12 3,83 4,63 0,80 0,61 6,59 11 0,00

Б 10 3,65 4,68 1,02 0,72 9,05 9 0,00

ММТ на 
коремни 
мускули

А 12 3,63 4,56 0,93 0,78 6,51 11 0,00

Б 10 3,68 4,70 1,02 0,56 11,51 9 0,00
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Резултатите показват по-го-
ляма ефективност на техника-
та Зенсегрити по отношение на 
намаляването на болката. Паци-
енти усещат по-бързо и трайно 
намаляване на болката дори и 
веднага след прилагането на ос-
вобождаващите похвати. Целта 
на мануалната техника е норма-
лизиране на разположеността на 
фасциалните слоеве около болно-
то място което най-често е мус-
кул. Сравнено с другата методи-
ка, смятаме че това се дължи на 
по-директният подход в трети-
рането. Похватите се прилагат 
директно на източника на болка. 
Действайки по модела за дистор-
зия на фасциата, директно с ме-
ханично въздействие се преодо-
лява дисторзията и моментно 
се получава облекчение. Това съз-
дава условия за по-бързо възста-
новяване на мускулна активност 
и възвруяане на мускулната сила 
особено при хронични пациенти. 
От друга страна, методиката 
на контролната група също така 
дава положителни резултати, но 
не с тази скорост.

Заключение

Както то е днес, така и в бъ-
деще, болките в лумбосакралната 
област ще се указват като пре-
дизвикателство за специалисти-
те които работят на тази про-
блематика. От прегледа на ли-
тературата както и от нашето 
изследване можем да заключим че 
методът Зенсегрити предста-
влява ефективно средство за пре-

одоляване на дисфункциите на 
опорно – двигателният апарат. 
Прилагането е едноставно, ефек-
тите са бързи и няма особени 
противопоказания. Смятаме че 
заслужено може да се вброи в сред-
ствата за успешно преодоляване 
на функционалните нарушения.
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Лечение на тендинит на ахилесовото
сухожилие при спортисти с методи традиционна
китайска медицина

Ленче Николовска, Кристи Мале, Марио Николовски

Резюме: Тендинитът на ахилесовото сухожилие е едно от най-чес-
тите хронични заболявания засягащо спортистите. Въпреки че е най-
здравото сухожилие в човешкото тяло, системните високи натовар-
вания в спорта и нелечението на травми, могат да бъдат причина за 
хронична болка и възпалението му. Възпалението на ахилесовото сухо-
жилие може да се появи на две места: в средата на сухожилието и на 
мястото му на прикрепване към костта на петата.

Целта на това проучване е: да се определи ефекта от акупунктура-
та при лечението на ахилесова тендинит при спортисти.

Методи на изследване: Изследването е проведено в Рекреативен 
Център при УГД -  Щип, за период от 2 месеца. В проучването участ-
ват 9 спортисти с възпаление или нараняване на ахилесовото сухожи-
лие, които са разделени в две групи.

Пациентите в контролната група получават консервативно лече-
ние с физикална терапия и кинезиотерапия.

Пациентите от Експерименталната група освен консерватив-
но лечение с физиотерапия и кинезитерапия получават акупунктурен 
третман в съответната зона на ахилесовото сухожилие.

Резултати: акупунктурата облагодетелства ахилесовото сухожи-
лие както при остри, така и при хронични състояния. Акупунктурата 
насърчава значително намаляване на болкатаи подуването на ахилесо-
вото сухожилие и увеличава функционалността.

Дискусия: изследванията показват няколко важни открития. Аку-
пунктурата ускорява възстановяването и подпомага връщането на 
нормалното функциониране на сухожилието. Освен това акупунктура-
та укрепва сухожилията и може да предотврати обостряния, утежне-
ния и бъдещи наранявания.
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Заключение: акупунктурата е високоефективна, с бързи резултати 
както за остра, така и за хронична ахилесова тендинопатия и се про-
вежда лесно. Аакупунктурата е широко използвана в клиниките по це-
лия свят и дори е в обща употреба от професионални спортисти.

Ключови думи: ахилесово сухожилие, тендинопатия, наранявания, 
акупунктура, консервативно лечение.

Treatment of Tendinit of the Achilles Tendon in Athletes 
with the method traditional Chinese medicine

Lence Nikolovska, Kristi Male, Mario Nikolovski

Abstract: Achilles tendon tendonitis is one of the most common chronic 
diseases affecting athletes. Although it is the healthiest tendon in the human 
body, systemic high loads in sports and untreated injuries can be the cause of 
chronic pain and inflammation. Inflammation of the Achilles tendon can occur 
in two places: in the middle of the tendon and in its place of attachment to the 
bone of the heel.

The purpose of this study is to determine the effect of acupuncture in the 
treatment of Achilles tendonitis in athletes.

Methods of study: The study was conducted in recreational center at UGD - 
Stip for a period of two months. The study involved 9 athletes with inflammation 
or injury to the Achilles tendon, which are divided into two groups.

Patients from the control group received conservative treatment with physical 
therapy and kinesiotherapy.

Patients from the Experimental Group received, in addition to conservative 
treatment, acupuncture treatment in the relevant area of the Achilles tendon.

Results: acupuncture benefits Achilles tendon in both acute and chronic 
conditions. Acupuncture promotes significant reduction in pain and swelling 
of the Achilles tendon and increases functionality.

Discussion: Research shows several important findings. Acupuncture speeds 
up the recovery and helps restore the normal functioning of the tendon. In 
addition, acupuncture strengthens the tendons and can prevent exacerbations, 
weights and future injuries.

Conclusion: Acupuncture is highly effective, with rapid results for both 
acute and chronic Achilles tendinopathy and is easy to perform. Acupuncture 
is widely used in clinics around the world and is even commonly used by 
professional athletes.

Keywords: Achilles tendon,tendinopathy, injuries, аcupuncture, conservative 
treatment.
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Уводна част

Ахилесовото сухожилие е най-
голямото и дебело сухожилие в 
човешкото тяло и свързва муску-
лите на прасеца с петната кост. 
То може лесно да бъде опипано в 
задната част на ходилото под 
глезена и се усеща като плътна 
еластична лента. Благодарение 
на него и мускулите на прасеца, 
човек може да разгъва ходило-
то си и да застава на пръсти.[4]
Ахилесовото сухожилие е най-уяз-
вимото за травми сухожилие в 
човешкото тяло. То свързва мус-
кулите в задната част на подбе-
дрицата с петната кост и при 
постоянни големи натоварвания 
или травми, може да се стигне 
до възпалението му - тендинит 
на ахилесовото сухожилие. Това 
се обуславя от сравнително мал-
ката еластичност на ахилесово-
то сухожилие, което при върхо-
ви или системни натоварвания 
получава микротравматични ув-
реждания, които водят до разви-
тието на възпалителен процес. В 
зависимост от мястото на мик-
ротравмата, възпалението се 
появява на залавното място на 
ахилеса за петата (инсерционит) 
или по неговата дължина. В нача-
лото тендинита на ахилесовото 
сухожилие започва като остър 
микротравматичен възпалите-
лен процес, който ако не се лекува 
адекватно, може лесно да хрони-
фицира и да доведе до дегенера-
тивно-дистрофични промени и 
спонтанно скъсване на ахилесово-
то сухожилие, поради което про-

блема не бива да бъде пренебрег-
ван. Хроничният тендинит на 
ахилесовото сухожилие е особено 
голям проблем при много от ат-
летите, поради неговата упори-
тост и склонност да се появява 
отново.

Kонсервативно лечение

В повечето случаи тендинита 
на ахилесовото сухожилие се ле-
кува консервативно, като сред-
ствата за лечение се подбират 
съобразно стадия на заболяване-
то. Средствата на лечението 
са насочени към недопускане на 
хронифициране процеса, поради 
това, че то води до дегенератив-
ни изменения в сухожилието, кое-
то е един от основните фактори 
за скъсването му при спорт.[9]

Лечение с методи на Традиционна 
Китайска медицина

Клинични истории на случаи, 
публикувани от д-р Хоукс, доказ-
ват, че акупунктурата е високо-
ефективна методика на лечение 
за разстройства на ахилесовото 
сухожилие. [5]

Друго скорошно проучване по-
казва, че акупунктурата укрепва 
увредените сухожилия чрез про-
тивовъзпалителни действия и 
механотрансдукция (клетките 
превръщат механичните сти-
мули в електрохимична актив-
ност). [3]

Допълнителни изследвания по-
казват, че акупунктурата насър-
чава здравата клетъчна функция 
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и увеличава притока на кръв и 
оксигенацията към сухожилията. 
[10] [7]

Изследователите отбелязват, 
че Електроакупунктурата (EA) 
увеличава механичната сила на 
ахилесовото сухожилие и предо-
твратяваразкъсването на сухо-
жилието. [6]

Целта на проучването е: да се 
определи ефекта на акупунктура-
та при лечение на ахилесова тен-
динит при спортисти.

Методи на изследване: Изслед-
ването е проведено в кабинети-
те за физикална медицина и ки-
незитерапия в Рекреативен Цен-
тър при УГД -  Щип, за период от 
2 месеца. 

В проучването участват 9 
спортисти с възпаление / нараня-
ване на ахилесовото сухожилие, 
които са разделени в две групи 
(контролна и експериментална).

Пациентите от контролната 
група получават консервативно 
лечение, което включва:

В острия период се препоръч-
ва почивка и ненатоварване на 
ходилото (поне 1 седмица), сту-
деникомпреси и криотерапияза 
10-15 мин., няколко пъти на ден и 
повдигане на крайника.
	От апаратната физиотера-

пия се прилагат: средночестотни 
и нискочестотни токове с обез-
боляващи параметри, ултразвук, 
лазертерапия.[2]
 От средствата на кинезите-

рапията се използват: релаксиращ 
масаж на мускулите на задната 
част на подбедрицата и упражне-
ния за разтягане на сухожилията 

и листата, коитоспомагат въз-
становяването на тендинопа-
тията:[9]
 Стречинг, статично разтя-

гане 15-30 секунди и 3-5 пъти на 
ден;
 Ексцентрични и концентри-

рани упражнения 3-5 пъти на ден;
 От медикаментите се използ-

ват нестероидни противо въз-
палителни и обезболяващи сред-
ства, а използването на корти-
костероиди трябва да се избягва 
поради риска от последващо скъс-
ване на ахилесовото сухожилие.

Пациентите от експери-
менталната група освен кон-
сервативно лечение, получават 
третман с акупунктура и елек-
троакупунктура в следните аку-
пунктурни точки, които се прос-
тират по меридиана на пикочния 
мехур и меридиана на бъбреците: 
[8]

BL60 (Пикочен меур - 60), BL61 
(Пикочен меур- 61), KD3(Бъбрек– 
3) и KD4 (Бъбрек– 4). Иглите (0,25 
mm × 40 mm)се поставят под 
ъгъл в ахилесовото сухожилие.

Електроакупунктурата свър-
за KD3(-) към KD4(+) и BL61(-) към 
BL60(+). Електроакупунктурно-
то устройство се настройва на 
30Hz, а иглите се задържат за 15 
минути. Процедурите се повта-
рят 3 пъти седмично за период 
от 2 месеца.

Резултати

След приключване на лечени-
ето, обобщени са ефектите от 
лечението при двете групи рес-
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понденти, направена е обработ-
ка на получените резултати от 
изследването и сравняване на по-
стигнатите ефекти.

За да се определи ефикасност-
та на лечението и да се иденти-
фицират разликите, получени 
преди и след лечението, беше из-
ползвана таблицата за индекс / 
болка.
 Всеки пациент попълва ин-

декс на болката / диаграма на бол-
ка преди и в края на рехабилита-
цията, като закръгля оценките 

Тествани параметри
(интензитет на болка 1-8)

Преди началото на 
рехабилитацията

След 
приключване на 

рехабилитацията
Интензитет на болка при 
докосване на областта на 
ахилесовото сухожилие

7 4

Интензитет на болка при 
дорзална флексия на стъпа-
лото

10 7

Интензитет на болка при 
плантарна флексия на стъ-
палото

9 6

Интензитет на болка при 
покой 4 2

Интензитет на болка при 
стоене на болния крайник 9 7

Интензитет на болка при 
ходене 8 5

Общо точки: (47/50) х 100 = 94 %преди началото на рехабилитацията
Общо точки: (31/50) x 100 = 62%след приключване на рехабилитаци-
ята.

Таблица 1. Скала на болката при пациенти от контролна група преди 
и след приключване на лечението.

на болката в различни позиции 
или движения, от 1 до 8.
 Средната стойност се из-

числява за всеки от 6-те параме-
търа във въпросника за скалата 
на болката. Тогава се определя су-
мата от средните стойности на 
всички 6 параметъра и получена-
та крайна стойност се изчислява 
по следната формула и се изразява 
като процент: (Сума от всички 
стойности / 50) x 100 = __%
 Получените резултати са 

показани в Таблица 1 и Таблица 2.
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Таблица 2. Скала на болката при пациенти от експерименталната 
група преди и след приключване на лечението

Тествани параметри
(интензитет на болка 1-8)

Преди началото на 
рехабилитацията

След приключване на 
рехабилитацията

Интензитет на болка при 
докосване на областта на 
ахилесовото сухожилие

7 2

Интензитет на болка при 
дорзална флексия на стъпа-
лото

10 5

Интензитет на болка при 
плантарна флексия на стъ-
палото

9 4

Интензитет на болка при 
покой 4 1

Интензитет на болка при 
стоене на болния крайник 9 4

Интензитет на болка при 
ходене 8 3

Общо точки: (47/50) х 100 = 94 % преди началото на рехабилитацията.
Общо точки: (19/50) х 100 = 38 % след приключване на рехабилитацията

Анализ на резултатите

Всички пациенти съобщават 
за намаляване на болката от ахи-
лесова тендинопатия и функцио-
нално подобрение.

От Таблица 1, се вижда че в 
контролната група преди начало-
то на рехабилитацията болката 
била 94%,а след приключване на 
рехабилитацията интензитета 
на болката намалява на 62%. В 
края на лечението е имало намаление 
на болката за 32%.

В експерименталната група 
преди началото на рехабилита-
цията болката била 94%, а след 
приключване на рехабилитация-

та интензитета на болката на-
малява на 38%. 

В края на лечението е имало нама-
ление на болката за 56%, (Таблица 2).

При двете групи има намалява-
не на болката в ахилесовото сухо-
жилие, но намалението на болка-
та е много по-изразено при експе-
рименталната група при която се 
прилага и лечение с акупунктура.

Дискусија 

Акупунктурата облагодетел-
ства ахилесовото сухожилие как-
то при остри, така и при хронич-
ни състояния. Акупунктурата на-
сърчава значително намаляване 
на болкатаи подуването на ахи-
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лесовото сухожилие и увеличава 
функционалността.[11]

Изследванието показва че аку-
пунктурата ускорява възстановя-
ването и подпомага връщането на 
нормалното функциониране на су-
хожилието. Освен това акупункту-
рата укрепва сухожилията и може 
да предотврати обостряния, 
утежнения и бъдещи наранявания.

Заключение

Това изследване описва 9 случая 
на успешна терапия на ахилесова 
тендинопатия, използвайки ди-
ректна инсерция на акупунктур-
ни игли в ахилесовото сухожилие 
комбинирано с електроакупунк-
тура (електростимулация). Тази 
техника осигурява ефективно 
допълнение към традиционните 
терапии при лечението на ахиле-
сова тендинопатия.
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Лечение на наранявания на меките тъкани
при спортисти с акупунктура

Николовска, Ленче., Митков, Влатко., Николовски,
Марио., Аджиска, Тамара., Кръстев, Тоше.

Резюме: Може би фаталният недостатък на западната медицина 
е неспособността є да лекува ефективно нараняванията на меките 
тъкани. Основните му силни страни са побратимените стълбове на 
операцията и лекарствата. Но с нараняване на меките тъкани, фарма-
цевтичните продукти често само маскират проблема и операцията 
понякога може да причини повече вреда, отколкото полза.За щастие 
традиционната китайска медицина (TCM) се справя успешно с нараня-
вания на меките тъкани от хиляди години. Акупунктурата, включва 
вкарване на тънки игли в тялото за насърчаване на изцелението, пока-
за някои обещания за ефективно лечение на тези наранявания. 

Целта на това проучване е: да се определи ефекта от акупунктура-
та при лечението на на наранявания на меките тъкани при спорти-
сти.

Задачи на проучванието: класификация наспортните наранявания, 
класификация на нараняванията на меките тъкании,видове спорт 
практикувани от спортистите с увреждания на меките тъкани.

Методи на изследване: Изследването е проведено в Център за тра-
диционна китайска медицина - Щип, в периода от месец февруари до 
месец октомври 2019 г. В проучването участват 38 спортисти с нара-
нявания на меките тъкани, които са разделени в две групи.
	Пациентите в контролната група получават консервативно ле-

чение с RICE протокол,  физикална терапия и кинезитерапия.
	Пациентите от Експерименталната група получават лечение с 

акупунктуранатендино-мускулнитемеридиани (TMM) и Jing-Well точ-
ки (12 точкиразположенинавърховетенапръстите и пръститенакра-
ката).



438  Спорт и наука, извънреден брой /2019

Резултати: Установихме, че много видове симптоми се управляват 
чрез стимулиране на една точка или комбинация от точки, включител-
но всичките 12 Jing-Well точки. Методите за стимулиране включваха 
акупунктура, моксибиране и кръвопускане.

Дискусия:Jing-Well точките са единствените акупунктурни точки, 
които се споделят директно от основния меридиан и от тендино-мус-
кулния меридиан. Тези точки представляват първия набор от пет-шу 
точки, до ноктите, и образуват произхода на 12-те Ин и Ян меридиани.

Заключение: Лечението на тендино-мускулните меридиани (TMM) е 
едно от първите неща, които трябва да се вземат предвид при лече-
нието на спортни наранявания и болка. Активирането на тези важни 
пътища може да бъде от решаващо значение за ефективното лечение 
на пациенти с остра травма или повтарящи се стрес травми.

Ключови думи:меки тъкани, контузии навяхване, изкълчвания, мус-
кули, лигаменти, сухожилия, акупунктура.

Healing the soft tissue injuries in athletes
with acupuncture

Nikolovska, Lence., Mitkov, Vlatko., Nikolovski, Mario.,
Adziska, Tamara., Krstev, Tose 

Abstract: Perhaps the fatal flaw of western medicine is its inability to treat 
soft tissue injuries effectively. Its main strengths are the twin pillars of surgery 
and medication. But with a soft tissue injury, pharmaceuticals often only mask 
the problem, and surgery can sometimes do more harm than good. 

Fortunately, traditional Chinese medicine (TCM) has been successfully 
dealing with soft tissue injuries for thousands of years. Acupuncture, a process 
that involves inserting thin needles into the body to promote healing, has shown 
some promise effectively treating these injuries. Even in clinical trials (although 
further study is still required).

The purpose of this study is to determine the effect of acupuncture in the 
treatment of soft tissue injuriesin athletes.

Study Tasks: classification of sports injuries, classification of soft tissue 
injuries and classification of types of sports practiced by athletes with soft tissue 
injuries

Methods of study: The study was conducted in PI Center for Traditional 
Chinese medicine - Stip. The study involved 38 athletes with soft tissue injuries, 
which are divided into two groups.
	Patients from the control group received conservative treatment with 

RICE protocol, physical therapy and kinesiotherapy.
	Patients from the Experimental Group received acupuncture treatment 

on the tendino-muscle meridians (TMM) andJing-Well points  (12 acupoints 
located at the tips of the fingers and toes).
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Results: We found that many kinds of symptoms were managed by 
stimulating a single point or combination of points, including all the 12 Jing-
Well points. The stimulation methods included acupuncture, moxibustionand 
bloodletting puncture.

Discussion:The jing-well point is the only acupuncture point directly shared 
by both the primary meridian and the tendino-muscle meridian. The Jing-Well 
points are 12 acupoints located at the tips of the fingers and toes, except for 
Yongquan (KI1), which is located on the sole. These points together constitute 
the first set of Five-Shu points, next to the nails, and form the origin of the 12 
Yin and Yang meridians.

Conclusion: Treating the tendino-muscle meridians (TMM) is one of the 
first things to consider in treating sports injuries and pain. Their treatment is 
often overlooked and under-utilized.The activation of these important pathways 
can be crucial to effectively treating patients with acute trauma or repetitive-
stress injuries.

Keywords: soft tissues, injuries, contusions, sprains, strains, muscles, 
ligaments, tendons, acupuncture.

Уводна част

Както подсказва името, на-
раняване на меките тъкани въз-
никва, когато има увреждане на 
някои меки тъкани на тялото. 
Това обикновено включва муску-
ли, връзки или сухожилия. Най-
честите увреждания на меките 
тъкани са навяхвания, разтяга-
ния, контузии и тендинит. При-
знаците за нараняване на меките 
тъкани могат да включват бол-
ка, подуване или синини. Травми-
те на меките тъкани могат да се 
появят по цялото тяло в различ-
ни тъкани. Най-често увредени-
те тъкани включват:
	лигаменти на коляното, 

китката, ръката и прешлените 
(гръбначния стълб)
	мускули на ръцете, краката 

и корема
	сухожилия на коленете, стъ-

палата, долната част на крака-
та, раменете, лактите

	нерви на раменете, лакти-
те, ръцете, глезените, стъпала-
та и главата
	меката вътрешна тъкан на 

костите като бедрената кост, 
раменната кост, ребрата, мета-
тарзалите и метакарпалите
	хрущял на коленете, гръб-

начния стълб и на тазобедрена-
та става

В традиционна китайска меди-
цина, когато човек претърпи на-
раняване, напрежение или трав-
ма, потокът от енергия около 
нараняването се нарушава, което 
води до застой и болка. Този енер-
гиен застой също предотвратява 
правилното кръвообращение в 
областта, което води до подува-
не и / или синини и удължава вре-
мето за възстановяване.

TCM е много обширна система, 
състояща се не само от различни-
методи на лечение, но и различни 
физиологични пътища, методо-
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логии и основни системи в допъл-
нение към тези, които се разби-
рат от общата медицина.

Лечението на тендино-мускул-
ните меридиани (TMM) е едно от 
първите неща, които трябва да 
се вземат предвид при лечението 
на спортни наранявания и болка. 
Активирането на тези важни пъ-
тища може да бъде от решаващо 
значение за ефективното лечение 
на пациенти с остра травма или 
повтарящи се стрес травми.

Невро-тендино-мускулни-
те меридиани се състоят от 12 
мускулни области, а 12 кожни об-
ласти са местата, където ци и 
кръвта на меридианите подхран-
ват мускулите, сухожилията и 
кожата. Подобно на 12-те основ-
ни меридиана, те също са разде-
лени на 3 Ин меридиани на ръка-
та, 3 Ян меридиани  на ръката, 
3  Ин меридиани на крака и 3 Ян 
меридиани за крака.

12-те мускулни области при-
тежават функцията да свързват 
всички кости и стави на тялото 
и да поддържат нормалния об-
хват на движение. Мускулните 
региони произхождат от краища-
та на крайниците и се изкачват 
до главата, но не достигат до въ-
трешните органи. 12-те кожни 
области са най-повърхностната 
част от телесните тъкани; те 
имат защитна функция на орга-
низма.

Акупунктурата в зоните на 
Невро-тендино-мускулните ме-
ридиани работи директно, за да 
освободи потока на енергия (Qi) 
през тези зони на застой, за да 

подпомогне изцелението и бързо-
то възстановяване. Акупункту-
рата ще облекчи болката и поду-
ването, ще донесе жизненоважни 
хранителни вещества в засегна-
тата област и ще пренесе мърт-
вите клетки далеч от мястото.

Целта на това проучване е: да 
се определи ефекта от акупунк-
турата при лечението на на на-
ранявания на меките тъкани при 
спортисти.

Методи на изследване: Изслед-
ването е проведено в Център за 
традиционна китайска медицина 
- Щип, в периода от месец февру-
ари до месец октомври 2019 г. В 
проучването участват 38 спор-
тисти с наранявания на меките 
тъкани, които са разделени в две 
групи.

Пациентите в контролната 
група получават консервативно 
лечение с RICE протокол, физи-
кална терапия и кинезитерапия.

Пациентите от Експеримен-
талната група получават лечение 
с акупунктурана тендино-мускул-
ни темеридиани (TMM) и Jing-
Well точки (12 точки разположе-
ни на върховете на пръстите и 
пръстите на краката). 

Резултати

От Таблица 1 може да се отбе-
лежи, че в периода от февруари 
до октомври 2019 г. в Центъра 
за традиционна китайска меди-
цина“ - Щип са лекувани общо 92 
пациенти със спортни наранява-
ния, от които 38 пациенти със 
спортни наранявания на меките 
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Таблица 1. Общ брой пациенти със спортни травми, които са лекува-
ни в Център за традиционна китайска медицина - Щип, в периода от 
месец февруари до месец октомври 2019 г.;

Пациенти със спортни наранявания Брой на рехабилитирани 
пациенти

Спортни наранявания на меките 
тъкани 38 пациенти

Други спортни наранявания 54 пациенти

Общо 92 пациенти

тъкани, а останалите 54 пациен-
ти с други спортни наранявания. 

От Таблица 2. може да се отбе-
лежи, че от общо 13 пациенти с 
наранявания на меките тъкани, 
17 пациенти имат наранявания 
на лигаменти, 12 пациентиса с 

Наранявания на меките тъкани Бройна рехабилитирани 
пациенти

Лигаменти 17 пациенти

Мускули 12 пациенти

Сухожилия 9  пациенти

Общо 38 пациенти

Таблица 2. Класификация на нараняванията на меките тъкани

Таблица 3. Видове спорт, практикувани от спортистите с уврежда-
ния на меките тъкани

наранявания на мускули, а 9 паци-
енти имат наранявания на сухо-
жилия.

От Таблица 3. се отбелязва, че 
от общия брой от 38 реабилити-
рани пациенти с различни спорт-
ни травми на меките тъкани, 11 

Видове спорт Брой реабилитирани пациенти
Футбол 11 пациенти
Баскетбол 7 пациенти
Ски 6 пациенти
Бягане 6 пациенти
Колоездене 4 пациенти
Тенис 3 пациенти
Волейбол 1 пациент
Общо 38 пациенти
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пациенти са се занимавали с фут-
бол, 7 пациенти са се занимавали 
с баскетбол, 6 пациенти са се за-
нимавали с караненаски, 6 пациен-
тисасезанимавали с тичане, 4 па-
циенти са се занимавали с колоез-
дене, 3 пациенти са се занимавали 
с тенис и 1 пациент се занимавал 
с волейбол.

Получени резултати

Kато първичен краен резулта-
тот изследването се счита: Ре-
зултатът за оценка на краката 
и глезените (FAOS) и Европейско 
качество на живота - Пет изме-
рения / Петстепенна скала (EQ-
5D-5 L) 

FAOS е въпросник с 42 пункта, 
оценяващ резултатите, свързани 
с пациента, в пет отделни под-

Пет измерения Преди 
лечението

5 дни след
първия 

акупунктурен 
третман

В края на 
лечението (след 

3 седмици)

Болка 20.2% 41.6% 71.6%

Други симптоми 25,3% 32.8% 69.5%

Дейности от 
ежедневния живот 23.6% 35.6% 61%

Функции за спорт и 
отдих 42,4% 74.4% 84,4%

Качество на 
живот, свързано 
с стъпалата и 
глезените

41.5% 66.8% 72.6%

Таблица 4. Резултат за оценка на краката и глезените (FAOS) & Ев-
ропейско качество на живота - Пет измерения / Петстепенна скала 
(EQ-5D-5 L), при пациентите от Контролна група.

разделения (Болка, Други симпто-
ми, Дейности от ежедневния жи-
вот, Функции за спорт и отдих, 
Качество на живот, свързано с 
стъпалата и глезените). FAOS 
отговаря на зададените крите-
рии за валидност и надеждност.

FAOS измерванията бяха пра-
вени преди лечението, 5 дни след 
първия акупунктурен третман, и 
в края на лечението (след 3 седми-
ци).

Обяснение:

* Дават се опции за стандар-
тизирани отговори, всеки въпрос 
получава оценка от 0 до 4.

* Нормализиран резултат се 
изчислява за всяко измерение. Ре-
зултатът може да бъде предста-
вен като профил на исхода.
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Таблица 5. Резултат за оценка на краката и глезените (FAOS) & Ев-
ропейско качество на живота - Пет измерения / Петстепенна скала 
(EQ-5D-5 L), при пациентите от Експериментална Група

Пет измерения Преди 
лечението

5 дни след 
първия 

акупунктурен 
третман

В края на 
лечението 

(след 3 
седмици)

Болка 20.2% 46.6% 89,8%

Други симптоми 25,3% 41.7% 75.2%

Дейности от ежедневния 
живот 23.6% 43.6% 63.9%

Функции за спорт и отдих 42,4% 77.8% 85,4%

Качество на живот, 
свързано с стъпалата и 
глезените

41.5% 72.3% 88.4%

*  100 показва липса на симпто-
ми, докато 0 показва екстремни 
симптоми

Дискусия: Установихме, че 
много видове симптоми се упра-
вляват чрез стимулиране на една 
точка или комбинация от точки, 
включително всичките 12 Jing-
Well точки. Методите за стиму-
лиране включваха акупунктура, 
моксибиране и кръвопускане. 

Пациентите от Експеримен-
талната Група получават много 
по-добри резултати във всички-
те пет измерения, в сравнение 
с пациентите от Контролната 
Група

Jing-Well точките са единстве-
ните акупунктурни точки, кои-

то се споделят директно от ос-
новния меридиан и от тендино-
мускулния меридиан. Тези точки 
представляват първия набор от 
пет-шу точки, до ноктите, и об-
разуват произхода на 12-те Ин и 
Ян меридиани.

Заключение: Лечението на 
тендино-мускулните меридиани 
(TMM) е едно от първите неща, 
които трябва да се вземат пред-
вид при лечението на спортни 
наранявания и болка. Активи-
рането на тези важни пътища 
може да бъде от решаващо зна-
чение за ефективното лечение 
на пациенти с остра травма или 
повтарящи се стрес травми.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Извънреден брой 2019

Спортът като основен фактор за изграждане
на личностни характеристики у подрастващи

Sports as a major factor for building personal characteristics 
in adolescents

Любомира Димитрова

Abstract: This article discusses the basic qualities of a person. Sport is one of 
the key factors for adolescents’ self-education. The beneficial influence of sports 
activities is recognized both in the motivational sphere and in the affective. The 
development of volitional qualities and self-control are supported by the sys-
tematic exercise of a sport. Higher levels of self-esteem in athletes are observed.

Key words: personal characteristics, children development, self-control, self-
esteem

Благотворното влияние на 
различните спортни активнос-
ти по отношение израждането 
на личностни характеристики 
у подрастващите е единодушно 
потвърдено от редица изследва-
ния и експериментални проучва-
ния в областта на съвременната 
спортна психология. Чертите 
на личността не са нейни пасив-
ни образувания; те са устойчи-
ви психични компоненти, кои-
то притежават потенциали 
да „направляват“ и регулират 
специфични адаптивни реакции. 

По-честото активизиране на 
определени черти съдейства за 
непораждане на вътрешни или 
външни фактори, които са спо-
собни да понижат мотивацията 
на спортиста, и дори да предиз-
викат депресивни състояния. Ан-
тидепресивна и мотивационна 
функция имат личностни черти 
като трудолюбие, увереност, ре-
шителност, общителност, раз-
умна взискателност към себе си, 
както и здравословна амбиция за 
усъвършенстване и победа. Спор-
тът генерира именно качества 
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от мотивационния регистър и 
предпазва подрастващите от де-
пресивни състояния, панически 
разстройства и склонност към 
зависимости, които са често сре-
щани явления при юношите. [1]

От ключово значение е психо-
логът да следи за евентуално из-
вършване на следните преходи:

• Трудолюбие – работохоли-
зъм;

• Увереност в себе си – неуве-
реност в ценността на своя Аз-
образ;

• Решителност – изморяваща 
колебливост;

• Нормална съвест – в свръхсъ-
вест;

• Разумна взискателност към 
себе си – в свръхвзискателност, 
т.е. педантичност;

• Нормална общителност – в 
бъбривост.

Всяка една от чертите, които 
са представени в дясната поло-
вина бележат високото разви-
тие на дадената личностна ха-
рактеристика и са предпостав-
ка за нарушаване на психичното 
здраве на подрастващите. По-
добни черти влияят по специфи-
чен и уникален по рода си начин 
върху всеки един отделен инди-
вид, имайки предвид неговите  
темпераментови и характерови 
особености. Този вид неблаго-
приятно въздействие се реализи-
ра в следния конкретен план:

1. Работохолизмът, т.е. прет-
ренирането, прикрива от съзна-
нието преживявана или преживя-
на тревога и се трасира по пътя 

към психическото изтощение, ве-
дно с физическата преумора;

2. Неувереността в себе си 
съдейства за възприемане на не-
утрални или слаби дразнители 
като опасни и носещи тревога;

3. Колебливостта провокира 
пораждане на постоянни съмне-
ния в правилността на своите 
действия, което изтощава нерв-
ната система на състезателя;

4. Свръхсъвестността изпълва 
живота на подрастващия спор-
тист с укори към себе си и ус-
поредно с тях – преживяване на 
чувство за вина и страх. Подкре-
па на това твърдение е мисълта 
на З. Фройд „Строгият свръх-Аз 
прави всички нас страхливци“;

5. Педантичността внушава 
на човека страх да не пропусне в 
дейността си дори нещо незна-
чително. Това става постоянен 
източник за поддържане на виска 
будност на Аз-а – дори в състоя-
ние на почивка и безделие;

6. Свръхвисоките нива на об-
щителност сигнализират на 
спортния психолог, че състеза-
телят крие някаква тревога под 
бъбривостта си, опитвайки се 
несъзнателно да я заглуши с не-
прекъснат поток от думи.  [4]

В резултат от натрупване на 
тренировъчни ситуации, в които 
се проявяват по-горе споменати-
те личностни черти, се достига 
до телесни неразположения, свър-
зани с главоболие, проблеми със 
съня, проблеми с храносмилател-
ната система и др.; както и раз-
очарование от себе си и от други-
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те хора; преживяване на песими-
зъм, безсилие, отчаяние, липса на 
спортна амбиция за победа. [2]

За преодоляване на тези симп-
томи е необходимо да се осъзнае 
преди всичко връзката между 
свръхразвитата личностна чер-
та на спортиста и провокира-
ните от нея емоции с негативен 
заряд. Разпознаването на тази 
връзка и по-точно на високо рав-
нище на развитие та съответна-
та личностна характеристика, 
става възможно да се внесат ко-
рекции в нейната степен на фор-
мираност. За получаване на подо-
бен резултат, обаче, много често 
е необходима намесата на специа-
лизирана психологична и психоте-
рапевтична помощ.[6]

Качествата на спортиста се 
развиват и възпитават през це-
лия период на тренировка. Още 
с включването на младежа в сис-
темата на спортните обучения 
и тренировки започва неговото 
цялостно възпитание в опреде-
лени благоприятни личностни 
черти и с течение на времето се 
затвърждава способността за ба-
лансиране на проявата им с цел да 
не се достигне свръхразвитост, 
която да доведе до негативни 
емоционални състояние, предше-
стващи депресивни, панически 
или дори психотични епизоди. Не-
обходимите личностни качества 
за подрастващия спортист за 
от сферата както на физическия 
спектър, така и от сферите на 
интелектуалния, волевия и нрав-
ствения такъв. В своеобразния 
и добре познат, устойчив начин 

на протичане на познавателни-
те процеси у спортиста се про-
явяват интелектуални качества 
– наблюдателност, съобразител-
ност, гъвкавост на ума, бързи-
на на мисленето и адекватност 
по отношение на вземането на 
решение. Волевият спектър от 
качества се фокусира върху сме-
лост, упоритост, преодоляване 
на трудностите в спортната 
тренировка на база високи нива 
на самоконтрол. Нравствени-
те личностни характеристики, 
които спортните занимания из-
граждат у подрастващите спор-
тисти, са от ключово значение за 
цялостното формиране на мла-
дите спортисти като личности. 
Качества като съобразителност, 
колективизъм, способност за без-
конфликтно общуване в малката 
на група на отбора, когато става 
дума за отборна игра, са основата 
на добра физическа и психическа 
подготовка на юношата. [11]

Тези качества благоприят-
стват хомеостазата между фи-
зическата подготовка и психич-
ното спокойствие от предсто-
ящата тренировка или среща с 
друг отбор или друг играч, взави-
симост от това дали играта е 
отборна или с индивидуално при-
ложение. В каквато и степен да 
са развити личностните харак-
теристики от изброените по-
горе сфери, затвърждаването им 
в характера на спортиста става 
успоредно със затвърждаването 
на правилните двигателни меро-
приятия в процеса на трениров-
ка. Качествата на спортиста са 



448  Спорт и наука, извънреден брой /2019

в тясна зависимост едно от дру-
го, както стана ясно. Издръжли-
востта зависи от самообладани-
ето; ловкостта от решителнос-
тта; силата – от концентрация-
та на вниманието. Нравствени-
те качества правят изключение 
със своята независимост по от-
ношение на другите личностни 
характеристики от физически и 
психически характер. Но не може 
да не отбележим, че въпреки 
това, бързината, издръжливост-
та, смелостта и съобразител-
ността на спортиста се основа-
ват на неговото високо чувство 
за дълг; на неговия патриотизъм, 
когато състезателят играе на 
международно ниво и представя 
родината си.[7]

Зависимостта между отдел-
ните личностни характеристи-
ки на спортиста е с индивидуален 
коефициент на корелация за всеки 
един спорт. При възпитаването 
на личностни характеристики, 
психологът трябва да изхожда на 
първо място от специфичните 
качества, които изисква дадена 
спортна дисциплина, така и от 
специфичната зависимост между 
тези качества, характерни за да-
дена дисциплина. [9]

Много важна особеност, която 
характеризира интелектуална-
та дейност на подрастващите, е 
и тясната връзка между нейните 
сетивни и логически компонен-
ти в процеса на спортна игра. За 
интелектуалната дейност е от 
ключово значение постоянното 
упражняване на познавателните 
функции на спортиста. Волева-

та сфера е по-добре проучена и 
на този етап категорично се раз-
граничават общи и специфични 
волеви характеристики, които 
спортната ситуация провокира 
у юношите.  Общите са свързани 
с преодоляване на различни труд-
ности в спортната игра, респек-
тивно и в живота, а специфични-
те са свързани с преодоляването 
на индивидуални трудности в 
дадения спорт, като се има пред-
вид, че предпоставката им е от 
психичен характер и съществува 
само за отделния играч, а не за 
отбора или за съвкупността от 
състезатели като цяло. [10]

В процеса на учебно-трениро-
въчната и състезателната дей-
ност възпитанието на нравстве-
ни качества на спортиста се по-
стига чрез: 
	Своеобразна организация на 

дейността. Така може да се оси-
гури възпитание на такива чер-
ти на характера като колекти-
визъм, взаимопомощ, другарство, 
хуманизъм, взаимовъзпитание, 
правилно отношение към себе си 
и другите;
	Постоянно предявяване на 

изисквания за нравствено пове-
дение към спортистите. Така се 
възпитава чувството за отго-
ворност, честност, вежливост, 
взискателност към себе си и др.;
	Авторитета и личния при-

мер на психолога;
	Изучаване историята на 

родния спорт и биографиите на 
изтъкнати спортни деятели 
и спортисти. Това особено съ-
действа за възпитание на такива 
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нравствени черти на характера 
като патриотизъм, трудолюбие 
и др. [8]

В процеса на спортната дей-
ност, в тренировката и състеза-
нието, като резултат от особе-
ния начин на протичане на дей-
ността му, у спортиста възник-
ват трайни психични състояния, 
които от своя страна определят 
начина, по който протича него-
вата дейност по-нататък. Най-
характерни състояния за спорт-
ната дейност са състоянията на 
тренираност и претренираност; 
стартовите състояние и състоя-
нието на „мъртвата точка“, въз-
никващи в процеса на състезани-
ето. Тъй като отрицателните 
психични състояния у юношите 
са резултат от нарушения в пра-
вилното протичане на функци-
ите на кората на главния мозък, 
в борба срещу тях могат да се 
използват различни лечебни сред-
ства от спектъра на психоте-
рапията. Действайки активно 
върху психиката на спортиста се 
наблюдават промени в поведен-
ческите му нагласи, предизвикани 
от проведената психотерапия 
и преминаването през петте 
стъпки на позитивната школа. 
Автосугестията също е в помощ 
на терапевтичната интеракция 
с подрастващия спортист. [5]

Условнорефлекторното значе-
ние на психотерапията в проце-
са на спортни занимания е тясно 
свързано с вътрешни и външни 
дразнители. На тези дразните-
ли, наречени стимули, спорти-

стът реагира, т.е. посоката е от 
стимул към реакция. Хипнозата 
е методът, който има най-добри 
резултати при тези ситуации. 
Възстановяването на нервната 
система, както и внушаването 
на определено поведение в посока 
повдигане на духа и повишаване 
нивата на мотивация, са основ-
ните функции на хипнотичното 
въздействие на психотерапевта 
върху спортиста. [8]

Психотерапевтът разглежда 
четирите области на обработка 
на конфликта по т.нар. „балан-
сов модел“, определяйки дали кон-
фликтът се обработва в сферата 
на тялото; дейността; конта-
ктите или бъдещето. Подходя-
щи за въздействие са и методи-
те, които се основават на съот-
ветното за индивида организи-
ране на собствените психични и 
активизиране на висшата нервна 
дейност и налични ресурси. [3]

Наличието на спортен пси-
холог, който да работи със със-
тезателите, особено подра-
стващите, които се намират 
в сензитивна възраст; води до 
повишаване на мотивационни-
те нива и себеоценката. В също-
то време психологът не допуска 
„разбалансиране на създадената 
хомеостаза“ в степента на про-
явление на личностните харак-
теристики. На тази основа се 
формират устойчиви качества 
на личността, както в спортно-
то занимание, така и в предсто-
ящия жизнен път на спортува-
щия юноша. [4]
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