
Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  1

СПОРТ
&
НАУКА
НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКО
СПИСАНИЕ

Брой 1, 2/2021
Година LXV
ИЗДАНИЕ НА 

БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ,
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“,

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТ“,
ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“,

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА И
БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ 

Носител на орден „Кирил и Методий“ І степен, 1980 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

МениджМънт на спорта

Бисер Цолов, Александра Харалампиева – Аспекти на образова-
телната и научната дейност на ЦСДК при НСА „Васил Левски“ за 
последното десетилетие  / 5 

Александра Харалампиева – Добри световни практики в управле-
нието на стрелковия спорт  / 19

теория и Методика на спортната тренировка

Диана Александрова – Ефекти от силови тренировки при разли-
чен режим на мускулните усилия / 28

Ива Гигова – Зависимости между състоянието на психическите 
качества и техническите умения на подрастващи тенисисти / 37

Костадин Кисьов – Разпределение на базовите тренировъчни 
средства в макроструктурата за класическо планинско бягане при мо-
дел на подготовка за вариант „предимно изкачване“/ 45

Костадин Кисьов– Разпределение на специфичните тренировъч-
ни средства в макроструктурата за класическо планинско бягане при 
модел на подготовка за вариант „предимно изкачване“ / 66

Михайл Клечоров – Основни грешки при стрелбата в биатлона 
вследствие на неправилно дишане / 83

Димитър Трендафилов – Модел за начално обучение по плуване 
при подрастващи 7–11 годишни – стил кроул  / 92



2  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

Румяна Иванова – Стилове на игра на водещите в света състеза-
телки по бадминтон в дисциплината „единично“ жени /  106

теория и Методика на физическото възпитание

Явор Браниславов Несторов, Станислав Пляков – Нагласи на сту-
дентите от Технически университет – Варна спрямо учебния процес 
по дисциплината физическо възпитание и спорт (ФВС) /  116

Венелина Цветкова – Ролята на физическото възпитание и спор-
та в системата на висшето образование /  134

Спас Ставрев, Ива Гигова – Онлайн обучението по физическо въз-
питание в УНСС по време на световната пандемия от COVID-19 – 
предизвикателства и перспективи  /  141

физиология, спортна Медицина и кенезитерапия

Антоанета Димитрова, Костантина Атанасова, Кристин Гри-
горова–Петрова – Кинезитерапия при пациент с наследствена спас-
тична параплегия /  151

история на спорта

Вихрен Бачев – Спорт и измервания в античния свят /  159 

Желязко Георгиев – Представяне на лесотехническия универси-
тет на летни университетски спортни игри от 2014 до 2020 г. /  174

Йоан Крумов – кратко проучване върху развитието на хокея на 
лед у нас и влияние на развити хокейни сили върху нашият хокей на 
лед /  185

екология и спорт  
Боян Дойчев, Веселина Стаева – Туристическо гребане и въз-

действието му върху околната среда /193 



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  3

C O N T E N T

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

SportS management

Bisser Tzolov, Aleksandra Haralampieva – Aspects of the educational 
and scientific activity of cps at NSA “Vassil Levski” for the last decade  /  5

Aleksandra Haralampieva – God world practices in the management of 
shooting sports / 19

theory and methodology of SportS training

Diana Alexandrova – Еffects of strength training involving different 
types of muscle action  /  28

Iva Gigova – Dependance between the condition of the mental qualities 
and technical skills of adolescent tennis players  /  37

Kostadin Kisyov – Macrostructural distribution of the basic training 
tools for classic mountain running in a model of preparation for the “mainly 
uphill” option / 45

Kostadin Kisyov – Macrostructural distribution of the specific training 
tools for classic mountain running in a model of preparation for the „mainly 
uphill“ option  /  66

Mihayl Klechorov – Basic mistakes in biathlon shooting due to improper 
breathing  / 83 

Dimitar Trendafilov – Model for initial swimming training for teenagers 
aged 7-11 - crawl style  / 92

Rumyana Ivanova – The playing styles of world’s top women single 
badminton players  / 106

theory and methodology of phySical education

Yavor Branislavov Nestorov, Stanislav Plyakov – Аttitudes of the stu-
dents from the Technical university of Varna towards the physical education 
and sports training  / 116 



4  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

Venelina Tsvetkova – The role of physical education and sport in the 
system of academic education  / 134

Spas Stavrev, Iva Gigova – Online teachingon physical education in 
unwe during the world COVID-19 pandemic – challenges and perspectives  
/  141

phySiology, SportS medicine and kineSitherapy

Antoaneta Dimitrova, Kostantina Atanasova, Kristin Grigorova-Petro-
va – Physiotherapy in patient with hereditary spastic paraplegia  /  151

hiStory of SportS

Vihren Bachev – Sport and measurements in the ancient world  /  159

Zhelyazko Georgiev – Presentation of the university of forestry at the 
summer university sports games from 2014 to 2020  / 174 

Ioan Krumov – A brief study on the development of ice hockey in Bulgaria 
and the impact of developed hockey forces on our ice hockey /  185 

ecology and SportS

Boyan Doytchev, Veselina Staeva – The impact of tourist rowing on en-– The impact of tourist rowing on en- The impact of tourist rowing on en-The impact of tourist rowing on en-
vironmental  / 193



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  5

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

МениджМънт на спорта

Аспекти на образователната и научната дейност
на ЦСДК при НСА „Васил Левски“ за последното
десетилетие

Бисер Цолов, Александра Харалампиева

Статията разглежда в аналитичен вид основните аспекти в обра-
зователната и научната дейност на Центъра за следдипломна квали-
фикация в НСА „Васил Левски“ за последното десетилетие (2011–2020 г). 
Период, характеризиращ се с интензивни промени в правно-норматив-
ната уредба, регламентираща различни направления в образователно-
квалификационния процес, както и със силно повишаваща се конкурент-
ност на спортно-образователния пазар, съпътствана от сериозен де-
мографски срив в страната. Анализът е извършен върху основата на 
направените през периода отчети, протоколи от заседания на Учебно-
научния съвет, докладни, справки със статистически данни, анкетни 
допитвания и други документи. Разгледани са основните направления в 
образователната и научната дейност на ЦСДК, като десетгодишният 
период условно е разделен на четири подпериода. Анализът завършва 
със заключение и може да послужи за извеждане на някои стратегически 
алтернативи за разширяване и подобряване на следдипломното обуче-
ние в НСА „Васил Левски“.

Ключови думи: образователна дейност, научна дейност, професио-
нална квалификация, специализация, курс, треньор, помощник-треньор, 
инструктор, учител, спорт,  физическо възпитание, кинезитерапия, 
квалификационен кредит
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Aspects of the Educational and Scientific Activity
of cps at NSA “Vassil Levski ” for the Last Decade

Bisser Tzolov, Aleksandra Haralampieva

The article examines in an analytical way the main aspects of the educational 
and scientific activity of the Center for Postgraduate Studies in NSA “Vassil 
Levski” for the last decade (2011–2020). This period is characterized by 
intensive changes in the legal and regulatory framework governing various 
areas of the educational and qualification process and by the strongly increasing 
competitiveness in the sports education market, accompanied by a serious 
demographic collapse in the country. The analysis was performed on the basis 
of the reports made during the period, minutes of meetings of the Academic-
Scientific Council, reports, inquiries with statistical data, questionnaires and 
other documents. The main directions of the educational and scientific activity 
of CPS are considered, as the ten-year period is conditionally divided into four 
subperiods. The analysis ends with a conclusion and can be used to derive some 
strategic alternatives for expanding and improving postgraduate education in 
NSA „Vassil Levski „.

Key words: educational activity, scientific activity, professional qualification, 
specialization, course, coach, assistant coach, instructor, teacher, sport, physical 
education, kinesitherapy, qualification credit

В предишни публикации разгле-
дахме различни аспекти на обра-
зователната и научната дейност 
на Центъра за следдипломна ква-
лификация (ЦСДК) в НСА „Ва-
сил Левски“ [13, 14, 15, 17]. В тях 
подчертахме, че следдипломно-
то обучение се явява съществен 
елемент от системата за подго-
товка и квалификация на кадри в 
областта на физическото възпи-
тание, спорта, кинезитерапията 
и на свързаните с тях дейности. 
И това е продиктувано както от 
законовата уредба, така и от фа-
кта, че НСА има акредитация за 
обучение в следните професионал-
ни направления: 1.3 „Педагогика 
на обучението по физическо въз-
питание“, 7.6 „Спорт“, 7.4 „Об-

ществено здраве“ и 7.5 „Здравни 
грижи“.

Като специализирано учеб-
но-научно звено в настоящия си 
вид Центърът е създаден с ре-
шение на Академичния съвет от 
18.09.1992 г. Той се ръководи от 
хабилитирано лице, което се из-
бира от Академичния съвет и се 
назначава от ректора. Към Цен-
търа е създаден Учебно-научен 
съвет от хабилитирани препода-
ватели, който обсъжда и приема 
учебни планове и програми, учебни 
помагала, теми на учебно-научни 
разработки и други материали, 
взема решения във връзка със спе-
цифичните условия и технологи-
ята на следдипломното обучение. 
С решение на АС от 2.04.2015 г. е 
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отменен старият правилник за 
устройството и дейността на 
ЦСДК от 1992 г. и е приет нов, 
който по-добре адаптира дей-
ността му към законодателните 
промени и съвременните образо-
вателни изисквания. 

През периода на съществуване-
то си до днес ЦСДК е провел мно-
жество обучения, в т.ч. специа-
лизации, курсове, семинари, кон-
ференции и др., в които са участ-
вали хиляди лица. В настоящата 
публикация ще разгледаме основ-
ните аспекти в образователната 
и научната дейност на Центъ-
ра за последното десетилетие 
(2011–2020 г). Период, който се 
характеризира, от една страна, 
с интензивни промени в правно-
нормативната уредба, регламен-
тираща различни направления в 
образователно-квалификацион-
ния процес, и от друга – със силно 
повишаваща се конкурентност 
на спортно-образователния па-
зар, съпътствана от сериозен де-
мографски срив в страната.  

Анализът ще извършим върху 
основата на направените през 
периода отчети, доклади, прото-
коли от заседания на Учебно-науч-
ния съвет, докладни, справки със 
статистически данни, анкетни 
допитвания и други документи.  

Анализ на резултатите

Образователната дейност на 
ЦСДК през изследвания период се 
провежда в няколко основни на-
правления:

1. Дългосрочни специализации 
за придобиване на професионална 
квалификация: „Треньор по вид 
спорт“; „Учител по физическо 
възпитание“; „Спортен мени-
джър“; „Кинезитерапевт“ и „Ме-
тодист по физическа подготовка 
и спорт в МВР и въоръжените 
сили“.

2. Специализации за повиша-
ване на знанията без придоби-
ване на професионална квалифи-
кация: по „Спортна журналис-
тика“; за „Помощник-треньор 
по вид спорт“, съгласно наредба 
№1/04.02.2019 г. на ММС; Профе-
сионално-педагогическа специали-
зация за учители, съгласно наред-
ба №15/22.07.2019 г.; други специа-
лизации по методика на спорт-
ната подготовка и физическото 
възпитание.

3. Курсове по вид спорт за при-
добиване на правоспособност за 
„Инструктор“, съгласно наредба 
№1/04.02.2019 г. на ММС.

4. Тематични курсове и семи-
нари за придобиване на квалифи-
кационни кредити от учители 
по физическо възпитание и по 
спортна подготовка в спортни-
те училища.

5. Курсове по масаж: „Масаж-
рефлексотерапия“; „Класически, 
източноазиатски и антицелу-
литен масаж“; „Класически и ки-
тайски масаж“; „Суджок“; „Туйна 
– китайски масаж за здраве и кра-
сота“ и др.

6. Курсове по проекти съвмест-
но с МОН, в т.ч. по Национални 
програми „Квалификация – 2014“; 
„Развитие на педагогическите ка-
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дри – 2015“; „Развитие на педаго-
гическите специалисти – 2016 г.“; 
„Квалификация – 2019 г.“; Програ-
ма за обучение на учителите на 
тема „Въвеждащо обучение по 
шахмат“ (2019 г.) и др.

7. Други курсове: по „Вид 
спорт“; „Анатомия, физиология 
и кинезиология“; „Теоретична 
медико-биологична подготовка“, 
„Английски език“ и „Френски език“ 
за преподаватели и др. 

За по-голяма прегледност и тъй 
като десетгодишният период об-
хваща два цели четиригодишни 
управленски мандата на Акаде-
мията и по една година от други 
два мандата, то в анализа условно 
ще го разделим на четири по-мал-
ки периода (подпериода) – 2011 г., 
2012–2015, 2016–2019 и 2020 г.

По отношение на обхвата и 
качеството на образователния 
процес първият период (2011 г.) е 
много успешен за Центъра за след-
дипломна квалификация [1, 12]. В 
него продължава активно прак-
тиката от предходните години 
да се усъвършенстват съществу-
ващите и да се разработват нови 
учебни планове и програми. В т.ч. 
е приета учебна документация за 
някои нови и нетрадиционни кур-
сове като „Анатомия и физиоло-
гия“, „Счетоводство с програмен 
продукт и приложна компютър-
на подготовка“, „Туйна – китай-
ски масаж за здраве и красота“, 
„Програма за подготовка на фит-
нес инструктори по Евроспорт 
– професионална квалификация 
ниво 3“ и др. По този начин раз-
ширяването на тематиката на 

обученията позволява не само на 
студенти и завършили НСА, но и 
на лица с друго образование да по-
вишат квалификацията си. Това 
съдейства активно за издигане 
авторитета на НСА като обра-
зователна институция. 

През 2011 г. са проведени 54 
обучения, от които 33 са започ-
нали през годината. От тях 26 
специализации и 28 курса, в които 
участват съответно 532 и 515 
лица (Таблица 1,  Цифрите в скоби 
отразяват броя обучения и обучае-
мите, започнали през съответната 
година. Средногодишните данни са 
закръглени към цели числа). Общи-
ят брой на обучаваните през го-
дината е 1047, което значително 
надвишава предходните няколко 
години. Това се дължи в немалка 
степен на факта, че има специа-
лизации, чийто срок е удължаван 
и че се провеждат активно та-
кива по „Кинезитерапия“, които 
са с по-голяма продължителност. 
През 2011 г. продължава доброто 
сътрудничество на Центъра с 
редица федерации - БФ по йога, 
БФ по шахмат, БФ по ушу, БНФ 
по карате, БК по кикбокс и муай 
тай, БФ по конен спорт, БФ по 
баскетбол и др. Извършена е под-
готовка за разширяване обхвата 
на обучението и адаптирането 
му към приетата тогава „На-
редба“ за професионална правос-
пособност и квалификация на 
спортнопедагогическите кадри – 
процес, който продължава актив-
но и през следващата година.

Учебният процес е обвързан 
тясно с разработване на науч-
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ни изследвания, което позволява 
на голяма част от обучаемите 
да участват в конференции. До-
бър пример в това отношение е 
участието на повече от 60 спе-
циализанти по йога в първата 
национална научна конференция 
на федерацията, организирана 
със съдействието на ЦСДК. До-
кладите от нея са публикувани в 
сборника „Йога – универсална сис-
тема за усъвършенстване“. 

С навлизането в 2012 г. и нача-
лото на новия академичен ман-
дат Центърът възприема стра-
тегическа линия за окрупняване 
на специализациите и курсовете 
при относително запазване и 
леко повишаване на участниците 
в някои от тях. Това е продикту-
вано от желанието да се подобри 
качеството на учебния процес и 
да се повишат приходите за НСА. 
Така в периода 2012–2015 г. тема-
тично е разширен обхватът на 
обученията [2, 12]. Разработени 
са нови учебни планове и програ-
ми и са проведени за първи път 
специализации по кудо и кендо. 
Разширяването на тематиката 
включва и курсове по „Съвреме-
нен български език за чужденци“, 
„Анатомия и физиология“, „Пси-
хическа регулация в екстремални 
ситуации“, „Теоретична медико-
биологична подготовка“, „Ловна 
стрелба“, „Аеробика, каланетика, 
стречинг“ (по нов учебен план), 
„Таебо“, английски и френски език 
за преподаватели и др. За авто-
ритета на ЦСДК през този пе-
риод говори фактът, че по пока-
на от МОН в две последователни 

години са проведени обучения по 
Национални програми „Квали-
фикация – 2014“ и „Развитие на 
педагогическите кадри – 2015“. 
В рамките на тези програми са 
подготвени по седем предме-
та 168 педагогически кадри от 
спортните училища във връзка с 
професионалното образование и 
обучение на учениците за придо-
биване на трета степен на про-
фесионална квалификация. 

През този период обаче се поя-
вяват сериозни трудности пред 
образователната дейност, с кои-
то Центърът трябва да се спра-
вя, като търси компенсаторни 
механизми. Промени от правно-
нормативно естество стават 
причина специализациите по „Ки-
незитерапия“ да бъдат преуста-
новени въпреки големия интерес 
към тях. Постепенно намалява 
интересът към специализациите 
за придобиване на професионал-
на квалификация  „Методист по 
физическа подготовка и спорт в 
МВР и въоръжените сили“ и по 
„Спортна журналистика“. Ос-
новната причина е фактът, че 
множество от потенциалните 
участници в тях се насочват към 
бакалавърските и магистърските 
програми. Въпреки трудности-
те, ЦСДК в немалка степен ком-
пенсира отлива от тези специа-
лизации с провеждането на други. 
Така средногодишно за периода 
са проведени приблизително по 
46 обучения (25 специализации и 
21 курса), като най-много са те 
през 2012 г. – 51. Средногодишно 
са участвали в тях по 881 лица, 
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като 543 са започвали обучение-
то си през съответната година. 

Едновременно с образовател-
ната дейност Центърът про-
дължава активно своите науч-
ни инициативи. По този начин 
учебният процес на специализан-
тите е обвързан с разработване 
на изследвания, което позволява 
на голяма част от тях да участ-
ват в научни конференции. Изда-
дени са четири научни сборника 
с доклади, отразяващи различни 
аспекти на физическото възпи-
тание и спорта: „По някои ак-
туални проблеми на физическо-
то възпитание и спорта“ (2014), 
„Формиране на готовност за оце-
ляване на ученици в социална сре-
да чрез специализирана подготов-
ка по кунг-фу“ (2014), „Аспекти на 
съвременната подготовка във 
физическото възпитание и спор-
та“ (2015) и „Научно-приложни 
изследвания във физическото въз-
питание и спорта“ (2015).

Важен момент е приемане-
то от Академичния съвет през 
2015 г. на нов „Правилник за ус-
тройството и дейността на 
ЦСДК“ (протокол №29/02.04.2015 
г.). Това в значителна степен 
съдейства следващият манда-
тен период да бъде най-успешен 
от образователна гледна точка 
(2016–2019 г.), и то последните 
му три години, въпреки че Цен-
търът извършва дейността си в 
условията на висока конкурент-
на среда и динамични промени в 
правно-нормативната уредба [3, 
12]. През този период са приети 
Закон за предучилищното и учи-

лищното образование и Закон за 
физическото възпитание и спор-
та с техните подзаконови уред-
би и са извършени промени в дру-
ги нормативни актове. 

Два основни момента оказват 
много положително влияние за 
повишения интерес към специа-
лизациите и курсовете [3, 4, 12, 
14, 16, 17]. 

Първият е свързан с вли-
зането в сила на Наредба № 
2/27.03.2017 г. (настояща Наредба 
№ 1/04.02.2019 г.) на ММС, в раз-
работването на която служеб-
ният министър на спорта проф. 
Д. Дашева включва ръководителя 
на ЦСДК проф. Б. Цолов и декана 
на Факултет „Спорт“ проф. Кр. 
Петков за членове на експертна-
та група. Едновременно с всички 
ползи за кадровото осигуряване 
на спорта, наредбата съдейства 
изключително за разширяване об-
хвата на провежданите специа-
лизации и курсове, включително и 
за лица със средно образование. В 
тази връзка са разработени нови 
учебни планове и програми за 
„треньор“, „помощник-треньор“ 
и „инструктор“. Започват серия 
от обучения, като най-голям ин-
терес представляват тези по 
йога, карате, бокс и кикбокс, кул-
туризъм и фитнес, айкидо, джу 
джицу, конен спорт, аеробика 
и каланетика и др. Продължа-
ва доброто сътрудничество с 
федерациите по съответните 
спортове. Благодарение на това 
ЦСДК инициира осъществяване 
на прием в бакалавърската сте-
пен за придобиване на треньор-



12  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

ска квалификация по някои нови 
за Академията спортове като 
йога и айкидо, а предстои това 
да стане и по ушу. Впрочем от 
2020 г. за първи път се провежда 
специализация по ушу, която се 
радва на голям интерес и отва-
ря добри перспективи пред НСА. 
Във връзка с Наредбата за дър-
жавните изисквания за придоби-
ване на квалификация „учител“ на 
МОН са разработени нови учебни 
планове и програми за придоби-
ване на  професионална квалифи-
кация „Учител по физическо въз-
питание“. Интересът към тези 
специализации непрекъснато на-
раства и е причина да се разкри-
ват нови в по-сгъстен времеви 
интервал. 

Вторият момент е свързан с 
успешното адаптиране дейност-
та на Центъра към изисквания-
та на Закона за предучилищното 
и училищното образование и На-
редба № 12/01.09.2016 г. (насто-
яща Наредба № 15/22.07.2019 г.) 
на МОН [13, 14]. След добра под-
готовка от февруари 2017 г. за-
почват да се провеждат курсове 
с учители по физическо възпита-
ние за получаване на т.нар. ква-
лификационни кредити. За целта 
са разработени множество учеб-
ни програми (около 40 до момен-
та) по различни тематични на-
правления. До днес са проведени 
39 курса по 22 теми (Таблица 2), 
като два от тях са организира-
ни съвместно с Дирекция „Спорт 
за учащи и спортни училища“ в 
ММС са и насочени към учители-
те в спортните училища. 

Общият брой на обучените 
учители до момента е 1603. Пет-
надесет курса (семинара) са про-
ведени като изнесени в градовете 
Варна, Бургас, Сандански, Банско, 
Пловдив, Пазарджик, Стара За-
гора, Етрополе, Златоград и др. 
Това съдейства активно за про-
моцирането на образователни-
те програми на Академията и за 
привличането на нови студенти 
[12, 14].

Авторитетна за ЦСДК е пока-
ната от МОН за съвместно учас-
тие в Национална програма „Раз-
витие на педагогическите специа-
листи – 2016 г.“. По нея са разра-
ботени три учебни програми и е 
проведен курс, в който участват 
66 учители от спортните учили-
ща. Още два курса по изискване на 
МОН са осъществени през 2019 г. 
Първият е на тема „Въвеждащо 
обучение по шахмат“, в който 
участваха 119 учители. Втори-
ят е в изпълнение на Национална 
програма „Квалификация – 2019 
г.“ с 56 участници на тема „Фи-
зическата дееспособност на уче-
ниците – съдържание, състояние 
и оценяване“. Проведени са и три 
семинара по две олимпийски те-
матики: „Проекти за олимпийско 
образование в училище“ и „Акту-
ални проблеми на олимпийското 
образование и възпитание в об-
разователната система“. Разра-
ботена е учебна документация 
за едногодишна професионално-
педагогическа специализация на 
учителите по физическо възпи-
тание, необходима им за придо-
биване на трета професионално-
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квалификационна степен, както 
и нова учебна документация за 
учителска професионална квали-
фикация [3, 12]. Центърът участ-
ва активно при подготовката за 
присъждане на ПКС на учители 
по физическо възпитание, като 
основен принос за това и най-ве-
че за комуникацията с експерти-
те по физическо възпитание има 
доц. Тодор Маринов.

В периода продължава активно 
провеждането на други курсове, 
като водещи сред тях са тези по 
масаж. По този начин образова-
телната дейност обхваща сред-
ногодишно 1059 лица, от които 
379 в специализации и 680 в курсо-
ве. Средногодишно по 156 лица са 
започнали своите специализации 
всяка година, а 639 –  участието 
си в курсове. Най-много са обуча-
ваните през 2017 г. – 1241 лица в 
48 групи [3, 4]. Най-много специа-
лизации обаче са проведени през 
последната година – 24 (с 447 спе-
циализанти), като 9 от тях са 
започнали през 2019 г., а остана-
лите продължават от предход-
ни години. Така реално през този 
период в сравнение с предходния 
средногодишно обучаемите лица 
са със 178 повече, а започналите 
обучението си средногодишно с 
252 повече.

Продължава и добрата прак-
тика учебният процес да е тясно 
обвързан с научни изследвания, в 
които участват и преподавате-
ли, и специализанти. В резултат 
именно на това са издадени три 
научни сборника: „Адаптация на 
физическото възпитание и спор-

та на студентите към изисквани-
ята на съвременното общество“, 
„Физическо възпитание, спорт и 
кинезитерапия. Научно-прилож-
ни изследвания“ и „Спорт, наука, 
мениджмънт – гаранция за ус-
пех“. Едновременно с това ЦСДК 
възприе идеята за разработване 
на научно-приложно изследване 
относно някои маркетингови 
възможности за развитието на 
следдипломното обучение в Ака-
демията. Изследването старти-
ра, като още през 2019 г. е събран 
голям обем информация, който е 
допълван и до днес [12].

Безспорно най-труден за дей-
ността на ЦСДК е последният 
(едногодишен) период. Основна-
та причина за това е коронави-
русната пандемия, обхванала све-
та през 2020 г. Влияние оказват 
и продължаващите динамични 
промени в правно-нормативна-
та уредба. Въпреки тези трудни 
условия, благодарение на мобил-
ността си в преустройството 
на учебния процес от присъствен 
в провеждан в електронна среда, 
ЦСДК реализира добри резулта-
ти [5, 12]. Заслуга за това имат 
не само служителите в Центъра, 
но и първоначално ангажираните 
в месеците  март – юни 25 препо-
даватели, които пренастройват 
преподавателската си дейност в 
електронна среда, разработвайки 
основни лекции и презентации по 
съответните дисциплини. С връ-
щането на присъствената форма 
през септември започва разкрива-
нето на нови курсове и специали-
зации. Първоначално стартират 
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две учителски специализации, а 
по-късно курс по конен спорт и 
специализация по лека атлетика. 
Извършена е подготовка и за спе-
циализации по хандбал, волейбол, 
борба и художествена гимнасти-
ка, както и за курсове по скокове 
на батут, културизъм и фитнес. 

Прекъсването на присъствени-
те занимания от 27.10.2020 г. със 
заповед на Министъра на здравео-
пазването отново трансформира 
учебния процес в електронна сре-
да, като в него са включени още 
няколко преподаватели. В първия 
„електронен“ период, поради раз-
личната възраст и техническите 
умения на обучаемите, процесът 
се осъществява чрез средствата 
на електронна поща, месинджър, 
вайбър и платформата Zoom. По-
късно към тях са добавени дис-
танционната платформа на НСА  
(http://www.virtual.nsa.bg/) и Google 
Meet. 

Общият брой на обучавани-
те в ЦСДК за годината е малко 
над 600, от които 421 в специа-
лизации, а останалите в курсове. 
Анализът показва, че в сравнение 
с предходната година броят на 
специализантите се е увеличил 
малко за сметка на участници-
те в курсове (в т.ч. и квалифика-
ционни курсове за учители), чий-
то брой е намалял. Проведени 
са 29 обучения, като 14 от тях 
са започнали през 2020 г. В уни-
сон с разширяването на обхвата 
за първи път в НСА е проведен 
курс за инструктори по спортен 
риболов с двадесет лица. Тенден-
цията, която се забелязва в пери-

ода, е големият интерес към спе-
циализациите за придобиване на 
учителска квалификация. Поради 
това и предстоящите промени 
в Наредбата за държавните изи-
сквания за придобиване на квали-
фикация „учител“ ЦСДК започна 
разработване на  актуализирана 
учебна документация. Продължа-
ва активно разработването на 
учебни програми по различни ви-
дове спорт за длъжностите „ин-
структор“, „помощник-треньор“ 
и „треньор“ съобразно изисквани-
ята на Наредба № 1/04.02.2019 г. 
на ММС за треньорските кадри.

Научната дейност на Центъ-
ра през годината намира израз в 
продължаване на започнатото 
изследване относно някои марке-
тингови възможности за разви-
тието на следдипломното обу-
чение. Проведени са и няколко из-
следвания от специализантите 
по йога, резултатите от които 
ще бъдат изнесени на научна кон-
ференция през лятото на тази 
година. В унисон с усилията на 
ЦСДК за непрекъснато подобря-
ване качеството на образовател-
ния процес е направено допитва-
не със 110 лица относно осъщест-
веното обучение в електронна 
среда. Тук ще посочим само малка 
част от предварителните резул-
тати:

• Относно бъдещите предпо-
читания за провеждане на обуче-
нието – 27,3% предпочитат само 
присъствено; 9,1% – само в елек-
тронна среда; 60% – част от дис-
циплините (приоритетно тео-
ретичните) в електронна среда, 
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а практическите присъствено; 
останалите в допитването ня-
мат мнение.

• Относно предпочитаните 
средства за обучение в електрон-
на среда – 40% чрез имейл; 30,9% 
чрез платформи за видеокомуни-
кация като Zoom, Microsoft Teams, 
Мessenger и др.; останалите от-
говори са разпределени между 
дистанционната платформата 
на НСА, „комбинирано от всички 
възможности“ и „не мога да пре-
ценя“.

• Относно удовлетвореност-
та (полезността) от проведено-
то обучение – 49,1% отговарят с 
„Да, напълно“; 39,1% – „По скоро 
Да“, 9,1% – „По скоро Не“,  и 2,7 
% – с „Не“.

Заключение

Направеният анализ катего-
рично показва значимостта на 
следдипломното обучение в ми-
сията на НСА „Васил Левски“ за 
подготовката, квалификацията 
и продължаващото обучение на 
кадри в областта на физическо-
то възпитание, спорта, кине-
зитерапията и на свързаните с 
тях дейности. Перспективите 
пред този вид образователна 
подготовка ще продължат да се 
разширяват в унисон със съвре-
менните глобални образователни 
ценности за „обучение през целия 
живот“. Предпоставка за това 
е и специфичната технология на 
следдипломното обучение, поз-
воляваща висока мобилност по 

отношение на сроковете, сред-
ствата, формите, съдържанието 
му и пр., което дава възможност 
не само за постигане на високо 
качество на учебния процес, но и 
предоставя възможност за разно-
образен избор от кандидатите за 
участие в него. Ето защо важен 
момент от стратегическа глед-
на точка за развитието му е про-
веждането на задълбочени изслед-
вания, в т.ч. и с маркетингова 
насоченост, които ще позволят 
още по-доброто му адаптиране 
към изискванията на спортно-
образователния пазар. Ще послу-
жат и като основа за задоволява-
не на потребностите на желае-
щите за обучение чрез разкриване 
на нови тематично-съдържател-
ни специализации, курсове, семи-
нари и пр. и ще съдействат за 
подобряване на качеството на 
учебния процес. Ще се разшири и 
обхватът му с привличането на 
чуждестранни специализанти. 
Перспективите в тази посока 
вероятно ще наложат необхо-
димостта от структурно преу-
стройство на ЦСДК, което обаче 
трябва да се извърши много вни-
мателно върху основата на задъл-
бочен и стратегически обоснован 
анализ.    
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

Добри световни практики в управлението
на стрелковия спорт

Александра Харалампиева

Статията разглежда някои добри практики в управлението на 
стрелковия спорт в страни, чиито състезатели са на челни позиции 
на световния подиум. Изложена е информация относно структурата, 
визията, стратегията, технологията на финансиране и стимулиране 
на клубове и състезатели.

На световно ниво стрелковият спорт се характеризира с динамич-
но развитие и променящи се правила. Тези промени до голяма степен са 
продиктувани от достигането на максималните стойности на спорт-
ните резултати в значителна част от състезателните дисциплини, а 
също така и от необходимостта за привличане и стимулиране инте-
реса на зрителите чрез повишаване атрактивността на спортната 
стрелба.

Ключови думи: спортна стрелба, управление, спортни федерации, 
финансиране, стратегия, високи резултати

Good world practices in the management of shooting sports

Aleksandra Haralampieva

The article examines some good practices in the management of shooting 
sports in countries, whose athletes are at the forefront of the world podium. 
Information on the structure, vision, strategy, technology of financing and 
stimulation of clubs and competitors is presented.

Globally, shooting sport is characterized by dynamic development and 
constantly changing rules. The changes are largely dictated by the achievement 
of maximum values of sports results in a significant part of the competitive 
disciplines, as well as by the need to attract and stimulate the interest of spectators 
by increasing the attractiveness of sport shooting.

Keywords: sport shooting, management, sports federations, funding, 
strategy, high performance 
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През годините спортната 
стрелба се е доказала като един 
от най-успешните спортове в 
България, за което свидетелст-
ват множеството европейски 
и световни отличия на нашите 
състезатели (Ачкаканов, 2019; 
Ачкаканов, Атанасов, 1987). В по-
следните години обаче се наблю-
дава значителен спад както на 
резултатите и класиранията на 
стрелците ни в международен 
план, така и на броя стрелкови 
клубове, респективно на състеза-
тели и треньори. Това бе и при-
чината в предишна публикация 
да направим задълбочен анализ 
на силните и слабите страни, 
заплахите и възможностите за 
развитие на Българския стрел-
кови съюз като организация, уп-
равляваща стрелковия спорт в 
България (Харалампиева, 2016, 
2017). 

Подходите в управлението на 
спортната стрелба от 158-те 
национални федерации, членува-
щи в Международната федерация 
по спортна стрелба (МФСС), за-
висят не само от визията и про-
фесионализма на президентите 
и управленските им кадри, но и 
от стратегията и политиките 
за развитието на спорта в съот-
ветната държава. Изискванията 
на МФСС и на континенталните 
конфедерации са друг важен фак-
тор, който влияе в немалка сте-
пен върху управлението и разви-
тието на националните стрел-
кови федерации (Харалампиева, 
2016; Дашева, 2019; Constitution of 
…, 2019)]. 

В настоящата публикация си 
поставихме за цел да представим 
някои добри практики в управле-
нието на стрелковия спорт на 
национални федерации, членове 
на Международната федерация 
по спортна стрелба (МФСС). 
Това са федерациите на Велико-
британия, Германия, Индия, Ав-
стралия, Русия, Япония и САЩ. 
Изложените примери са подбра-
ни по следните критерии: място 
на състезатели от съответната 
държава в световната класация 
на МФСС; развитие на масовия 
спорт; развитие на елитния 
спорт; особености на финанси-
ране и развитие на клубовете; 
стратегии за развитие и популя-
ризиране на спортната стрелба.
Методите на изследване включ-
ват анализ и обобщение на елек-
тронни източници и бази данни, 
стратегии, програми, документи 
и специализирана литература. 

I. Великобритания – British 
Shooting (BS)

British Shooting е висшият уп-
равляващ орган на стрелковия 
спорт във Великобритания, обе-
диняващ пет национални стрел-
кови организации. В него члену-
ват 1200 стрелкови клуба. Основ-
ни приоритети на организация-
та са:

• Развитие на масовия спорт. 
Активно си сътрудничи със Sport 
England и UK Sport в реализацията 
на програми и проекти, целящи 
увеличение на броя занимаващи 
се със стрелкови спортове. Една 
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от най-мащабните кампании, от 
които BS е част, е „This Girl Can“ 
(Това момиче може), насърчаваща 
жените от всички възрастови и 
социални групи към активни за-
нимания със спорт (http://www.
thisgirlcan.co.uk/). Активно разви-
ват и новите дисциплини, създа-
дени от МФСС – „Target sprint“ и 
вариацията му „Run Shoot“.

• Развитие на стрелковите 
клубове. С цел подпомагане на 
развитието и мотивацията на 
клубовете BS разработва т.нар. 
Club Development Toolkit, предла-
гащ множество инструменти и 
ресурси за насочване и изграждане 
на успешни клубове с добро упра-
вление (British Shooting…). Този на-

ръчник за развитие на клубовете 
съдържа следните секции :
	Grow your own sport – пре-

поръчва как да се привличат и 
задържат хора към стрелковия 
спорт.
	Marketing – осигурява базова 

информация за разработване на 
маркетинговата стратегия на 
клубовете. 
	Disability – осигурява инфор-

мация за заниманията на хората 
с увреждания.
	Good Governance – отразява 

приложението на принципите на 
доброто управление в стрелкови-
те клубове.
	Funding – разглежда различ-

ните форми и технологията на 

 Подготвителни 
клубове 

Програма за високо спортно майсторство на 
Великобритания 

Програма на академия Великобритания 
(17–28) 

Национална програма на Англия 
(17–20) 

Регионални центрове за таланти 
(14–20) 

Клубове, курсове, 
училища и други 

юношески програми 

Път към 
световната 

класа 

Английският 
„път на 

таланта“ 

 Подготвителни 
клубове 

Програма за високо спортно майсторство на 
Великобритания 

Програма на академия Великобритания 
(17–28) 

Национална програма на Англия 
(17–20) 

Регионални центрове за таланти 
(14–20) 

Клубове, курсове, 
училища и други 

юношески програми 

Път към 
световната 

класа 

Английският 
„път на 

таланта“ 

„England Talent Фиг. 1. 
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допълнително финансиране на 
клубовете. 
	Volunteers – предоставя ин-

формация за това как клубовете 
да намират и задържат добро-
волци.
	Country organizations and 

partners – осигурява информация 
за това как клубовете успешно и 
дългосрочно да си партнират с 
други организации.
	Facilities – предоставя ин-

формация относно цялостното 
управление на спортните стрел-
бища и обекти.

• Развитие на елитния спорт. 
Създава и реализира програми за 
развитие на елитния  спорт като 
„England Talent Pathway“ (Фигура 
1), „GB Academy Programme“, „GB 
Talent Programme“ и др.

Финансирането на дейност-
та на BS се осъществява основно 
от Sport England чрез публични 
средства и от Националната ло-
тария. Средства постъпват от 
фондове с различни грантове (от 
£300 до £50,000) за подпомагане 
на клубовете във връзка с панде-
мията от Covid-19, както и от 
UK Sport за подпомагане на олим-
пийската подготовка на елитни-
те състезатели по стрелба.

II. Германия – Deutscher 
Schützenbund e.V.

Германската федерация за 
стрелкови спортове е съставе-
на от 20 регионални асоциации, 
в които членуват приблизител-
но 15 000 клуба. Това є отрежда 
първо място в света по числе-

ност на клубовете. По офици-
ални данни хората, занимаващи 
се със стрелба професионално и 
като хоби в свободното време, 
наброяват 1,4 милиона. Основен 
приоритет на федерацията е 
развитието на масовия спорт. 
Ето защо тя провежда непре-
късната имиджова кампания за 
развитието на т.нар. Grassroots 
sport, като основни целеви гру-
пи са спортните клубове, семей-
ства, подрастващи и други. За 
целта федерацията е изградила 
собствена маркетингова агенция 
Sportförderungsgesellschaft – SFG 
(Агенция за популяризиране на 
спорта). 

Относно развитието на елит-
ния спорт федерацията има раз-
работена планова програма за пе-
риода 2017–2024, описваща стъп-
ките, условията и реда за подго-
товка на германските стрелци 
по пътя към Олимпийските 
игри в Токио и Париж (Auszug…, 
2013-2016; STRUKTURPLAN 2017-
2024…). Финансирането и мате-
риално-техническото осигурява-
не на федерацията и клубовете са 
предимно от спонсори (с ексклу-
зивни права в различните проду-
ктови категории) и дарения.

III. Индия – National Rifle 
Association of India (NRAI)

National Rifle Association of 
India е висшият управляващ ор-
ган на стрелковия спорт в Ин-
дия, създаден през 1951 г. След 
1994  г. вследствие управлението 
на NRAI стрелковият спорт в 
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Индия бележи значителен въз-
ход, като индийските стрелци 
заемат челни позиции във всички 
стрелкови дисциплини на големи 
първенства. Характерна за феде-
рацията е изключителната про-
зрачност в управлението. NRAI 
обединява над 53 стрелкови ор-
ганизации (клубове и асоциации). 
Стрелковият спорт в Индия е 
включен в учебните планове на 
редица училища и университети. 
В страната има изградена дълго-
срочна стратегия за развитието 
на този спорт, както и за подбора 
и развитието на спортни талан-
ти. Насърчаването на младите 
за занимания със стрелба, както 
и посвещаването им в науката и 
изкуството на стрелбата са мно-
го важен приоритет в устава на 
федерацията (CONSTITUTION 
OF…; Standardised format…). 

NRAI прави сериозни инвести-
ции в изграждането на спортна 
инфраструктура – стрелбища, 
съобразени напълно със светов-
ните изисквания. За подобряване 
на спортното майсторство фе-
дерацията разчита на световно 
доказани треньори – консултан-
ти. Има и изградена политика за 
трудова реализация на състеза-
тели след приключване на спорт-
ната им кариера.

Бюджетът на федерацията е 
съставен от държавно финанси-
ране, насочено към подготовката 
и състезанията на националния 
отбор, и от други източници 
на приходи, в т.ч. спонсорство, 
членски внос, лихви от депози-
ти, спортни промоции, продаж-

би, регистрация на състезате-
ли, глоби и др. (The National Rifle 
Association…).

IV. Австралия – Shooting 
Australia (SA)

Shooting Australia е компания, 
обединяваща 5 пълноправни и 
независими организации плюс 
един асоцииран член. Това са: 
Australian Clay Target Association, 
Sporting Clays Australia, National 
Rifle Association of Australia, Pistol 
Australia, Target Rifle Australia 
(пълноправни членове) и NSW 
Shooting Association (асоцииран 
член). Основната задача на SA е 
да популяризира и развива стрел-
ковия спорт в страната. Всички 
членове на борда на директорите 
на компанията са доказани профе-
сионалисти в различни области – 
елитни състезатели, мениджъри 
и управленски кадри от големи 
международни организации, би-
вши членове на австралийското 
правителство, специалисти по 
мениджмънт и маркетинг, фи-
нансисти, магистрати и военни. 

Компанията разработва мно-
жество програми за развитие 
на спортната стрелба, в които 
стрелковите клубове могат да 
се включат. Има изградена дъл-
госрочна стратегия за развитие 
на спорта (Фигура 2). Организира 
и участва в различни инициати-
ви за подпомагане на клубовете. 
Някои от тях са: „Aiming4Gold 
Funding Initiative“ (насочена към 
финансово подпомагане на спорт-
ните клубове), „Reboot sport“ и 
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„Lead The Way COVID-19“ (предос-
тавящи целенасочена подкрепа и 
стратегии за клубове и органи-
зации, засегнати от пандемия-
та от Covid-19) (Aiming4Gold...; 
https://rebootsport.com.au; https://
shootingaustralia.org/). Shooting 
Australia разчита основно на по-
мощта на доброволци, както и 
на финансовото и материално 
подпомагане от спонсори. Тя ор-
ганизира множество курсове и 
програми за подобряване квали-
фикацията на треньори и съдии. 
Компанията има много добра ме-
дийна политика.

V. Русия – Стрелковый Союз 
России (ССР)

Стрелковый Союз России е об-
ществена организация, която се 
явява висш ръководен орган на 
стрелковия спорт в Русия (https:// 
issf-sports.org). Съюзът е правоп-
риемник на Федерации пулевой 
и стендовой стрельбы на СССР. 
Руската стрелкова школа е една 
от най-добрите в света, дока-
зала себе си не само с върховите 
постижения и класирания на ру-
ските стрелци, но и с огромно-
то количество проведени научни 
изследвания, разработени тре-
нировъчни методики и научни 
публикации. Руският стрелкови 
спорт разполага с едни от най-
добре подготвените спортни 
специалисти – треньори, спорт-
ни психолози, оръжейни майсто-
ри и др., както и със значителен 
брой детско-юношески школи и 
спортни клубове. Основен прио-

ритет на Съюза е популяризира-
нето на стрелковия спорт сред 
подрастващите и развитието 
на елитния спорт на световно 
ниво. Съюзът разполага с множе-
ство спонсори и има добре разви-
та медийна политика.

VI. Япония – National Rifle 
Association of Japan (NRAJ)

National Rifle Association of Japan 
е основният ръководен орган 
на стрелковия спорт в Япония 
(http://www.riflesports.jp/). Управи-
телният съвет на асоциацията 
се състои от 21 членове, всеки със 
свой ресор. Ръководният блок е 
съставен от президент, четири-
ма вицепрезиденти, генерален се-
кретар, секретар и петима души 
административен персонал (всич-
ки са доброволци). В управленска-
та структура са обособени още 
две звена: звено за националния 
отбор – главен треньор, старши 
треньор (българинът Емил Душа-
нов) с трима помощници, и звено 
за бъдещи медалисти – старши 
треньор с четирима помощници. 
Асоциацията има изискване за ви-
сше образование на треньорските 
кадри, като поради липсата на 
специализирано висше спортно 
училище в Япония видът на за-
вършеното висше образование не 
е от значение. За сметка на това 
обаче NRAJ предоставя възмож-
ност за допълнително обучение 
на своите кадри чрез треньорски 
курсове и семинари.

Спортната стрелба е един от 
12-те олимпийски спорта, подпо-
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магани активно от Олимпийския 
комитет на Япония. Ето защо 
държавата налага изключително 
строг контрол и отчетност вър-
ху дейността на NRAJ. Асоциаци-
ята има множество разработени 
и ежегодно обновявани правилни-
ци, наредби и други правно-нор-
мативни документи. Подборът 
на спортните таланти в Япония 
е силно затруднен поради наложе-
ните от държавата възрастови 
ограничения за достъп и боравене с 
оръжия. До 2013 г. на лица под 21 го-
дини е забранено да боравят с как-
вото и да е огнестрелно оръжие, 
дори и за спортни цели. След 2013 
г. тази рестрикция е променена, 
като лица, навършили 16 години, 
имат право да боравят с въздушно 
оръжие, но само за тренировъчна и 
състезателна дейност. 

Стрелковият спорт е заложен в 
учебните програми на японските 
училища и университети, в които 
се тренират само дисциплини с 
въздушна пушка. Тъй като клубове-
те по стрелба в Япония са малко, 
то основният подбор на таланти 
става именно в училищата и уни-
верситетите. Подборът на със-
тезатели на пистолет се прави 
приоритетно от полицията, коя-
то е основното звено за подготов-
ка. Всяка префектура организира 
множество състезания по стрелба 
за полицаи, като тези с най-добри 
резултати се селектират в нацио-
налния отбор. Японската армия 
се явява друго звено за спортна 
стрелкова подготовка.

Финансирането на NRAJ се осъ-
ществява основно чрез държавно 

финансиране и от членски внос. 
Членската маса на асоциацията е 
10 000 души, като годишно всеки 
заплаща членски внос, равносто-
ен на 100 USD.

VII. САЩ – USA Shooting (USAS)

USA Shooting е висшият ръко-
воден орган на стрелковия спорт 
в САЩ. Характерно за организа-
цията е, че бордът на директо-
рите є е съставен основно от до-
броволци. В САЩ има регистри-
рани 205 официални клуба, членове 
на организацията (Харалампиева, 
2016). Националният отбор е със-
тавен от състезатели, за които 
стрелбата се явява хоби. Един от 
най-добрите национални състеза-
тели на САЩ е българинът Емил 
Милев (сребърен медалист за Бъл-
гария от ОИ в Атланта’96). Ор-
ганизацията има голямо медийно 
отразяване. Финансирането є е 
основно от спонсори (повече от 
30), дарения, аукциони и продажба 
на фен артикули.

В заключение може да се обоб-
щи, че управлението на спортна-
та стрелба във водещите в този 
спорт страни отразява полити-
ката, стратегията и целите на 
цялостната система за спорт в 
тях. Това дава своето отражение 
върху организационната струк-
тура и съдържанието на управлен-
ския процес в спортните стрел-
кови организации. Макар и да съ-
ществуват известни различия в 
анализираните тук страни, това, 
което повече или по-малко ги обе-
динява, е свързано с прилагането 
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на технологични механизми за 
популяризирането на спортната 
стрелба сред подрастващите и 
разширяването на нейното прак-
тикуване сред различни социално-
демографски групи от населени-
ето. А развитието на високото 
спортно майсторство е поста-
вено на съвременни управленски 
(финансови, маркетингови, стра-
тегически и др.) и научни основи, 
явяващи се, заедно с масовостта, 
предпоставка за постигане на ви-
соки спортни резултати.
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теория и Методика на спортната тренировка

Ефекти от силови тренировки при различен режим 
на мускулните усилия

Effects of strength training involving different
types of muscle action

Диана Александрова

Резюме
Ефективността на силовата подготовка се основава на знанията 

за факторите на мускулната сила и спецификата на спортната дисци-
плина. За тази цел е необходимо систематизиране на факти от изслед-
вания на ефектите от силовите упражнения при различен режим на 
мускулното усилие. Настоящата обзорна статия представя специфич-
ните подобрения в мускулните функции и повишаването на силовите 
параметри вследствие от прилагането на изометрични, концентрич-
ни, ексцентрични или изокинетични упражнения. Малък е преносът на 
тренировъчния ефект между тези упражнения от различен тип. Всяко 
от тях има различни предимства и недостатъци и не може да се счита 
за най-подходящо или универсално. За да се повишат силовите възмож-
ности в по-голяма степен, е необходимо различните по вид мускулно 
усилие силови упражнения да се комбинират по начин, който да спо-
собства за настъпването на адаптационни промени, които най-силно 
определят спортните резултати в дадена дисциплина.

Ключови думи: силова тренировка, изометрични  усилия, концен-
трични усилия, ексцентрични усилия , изокинетични усилия , адап-
тационни промени

Abstract
An effective strength training methodology can be created based on the knowledge 

of muscle strength determining factors and the specificity of the sport discipline. 
For this purpose systematization of evidence on the effects of strength exercises 
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which involve different types of muscle action is needed. This review presents the 
specific muscle function improvements and mechanical strength indicator increases 
induced by isometric, concentric, eccentric or isokinetic exercises. There is little 
transfer between these exercise modes and each one has different advantages and 
disadvantages. Neither can be considered most useful or universal. Therefore, greater 
strength gains can be achieved when combining these exercise modes in a way, which 
would facilitate adaptations that most strongly influence sport performance in a given 
discipline.

Key words: strength training, concentric muscle action, eccentric muscle action, 
isometric muscle action, isokinetic muscle action, adaptation

Въведение 

Силата като основно качество 
играе значителна роля в почти 
всички видове спорт. От десе-
тилетия силовата тренировка 
е задължителна съставна част 
от тренировъчната програма в 
спорта за високи постижения. 
През 90-те години на миналия 
век тя заема значителен дял  от 
цялостния тренировъчен про-
цес и повишава постиженията 
дори и в спортове, в които пре-
ди това силовите тренировки са 
смятани за неприложими (напри-
мер баскетбол и бягане на дълги 
разстояния). Тя увеличава екс-
плозивността на мускулните съ-
кращения, увеличава скоростта 
както при придвижване, така и 
при хвърляне, подобрява баланса, 
предизвиква по-добър контрол на 
движенията и води до по-добри 
резултати при всички спортове. 
Силовата тренировка е не само 
предпоставка за оптимизира-
не постиженията при повечето 
спортни дисциплини. Тя има го-
лямо значение и в областта на 
здравеопазващите тренировки, 

които служат за запазване и по-
добряване на общото състояние 
на организма, както и за повиша-
ване устойчивостта на опорно-
двигателния апарат [1].

Факторите, от които за-
висят силовите възможности 
(например постигането на мус-
кулна хипертрофия и подобрява-
нето на вътрешномускулната и 
междумускулната координация), 
определят целите на силовата 
тренировка. Ефективността 
на силовата тренировка оба-
че зависи и от изясняването на 
адаптацията, която настъпва 
вследствие от прилагането на 
различни работни режими на 
мускула. Това ще способства за 
правилното съчетание и подби-
ране на средствата и методи-
те на силовата тренировка съ-
образно характеристиката на 
конкретния спорт, за който е 
предназначена.

Целта на този преглед е да се сис-
тематизират и обобщят промените 
в силовите параметри, настъпващи 
вследствие от прилагането на силови 
упражнения, различаващи се по вида 
на мускулните усилия.
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Характеристика на видовете 
мускулни усилия

Желязков и Дашева [2] разглеж-
дат четири вида мускулни уси-
лия: концентрично, ексцентрич-
но, изометрично и изокинетично. 
Концентричното (миометрич-
но) усилие се проявява при прео-
доляване на външното съпроти-
вление и съкращаване на мускула, 
като външната сила действа 
срещу посоката на движението, 
а мускулът намалява дължината 
си. Мускулите извършват това 
усилие например при повдигане 
на тежест, отскачане или наби-
ране на висилка. Ексцентричното 
(плиометрично) усилие предста-
влява отстъпващ режим на рабо-
та, когато външните сили над-
вишават собствените. В този 
случай външната сила действа 
по посока на движението, а мус-
кулът се удължава. Това усилие се 
извършва например при приземя-
ване и спускане на тежест. Изо-
метричното (статично) усилие 
се проявява когато вътрешни-
те и външни сили се уравновесе-
ни, т.е. генерира се сила, без да 
се извършва движение и без да се 
променят линейните размери на 
мускула (например при задържа-
не на дадена позиция). По време 
на изокинетично (равномерно) 
усилие мускулното напрежение 
се определя от скоростта на 
външното въздействие, която с 
помощта на изокинетични тре-
нажори може да се поддържа на 
постоянно равнище. Това създава 
условия мускулът да се натовари 

равномерно по цялата траекто-
рия на движението.

Тренировъчни ефекти на изоме-
тричните, концентричните и 
изокинетичните силови упраж-
нения

За увеличаването на мускулна-
та сила много популярни са били 
изометричните усилия, задълбо-
чено изследвани от Т. Hettinger 
[7]. Същевременно в спортната 
практика широко се използват 
упражнения с динамичен харак-
тер (при които се извършва дви-
жение). След въвеждането на изо-
кинетичния принцип на мускул-
ното съкращение през 1967 г. [8], 
изокинетичният метод също е 
бил приет от много спортисти 
в различни дисциплини. По-късно 
няколко проучвания съобщават за 
ефектите на изокинетичния ме-
тод върху мускулната сила, мощ-
ността, ензимната активност и 
състава на влакната [13,15]. Също 
така съществуват и публикации, 
които сравняват ефективност-
та на изометрични  и динамични 
силови упражнения [17,19], както 
и публикации, които разглеждат 
различията на тренировъчния 
ефект върху мощността на мус-
кулните съкращения (при дина-
мичен режим) след изометрична 
и изокинетична тренировка [10].

H. Kanehisa и M. Miyashita [10] 
установяват, че тренировки-
те с изометрични упражнения 
увеличават значително мускул-
ната обиколка, силата в изоме-
тричен режим и мощността на 



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  31

динамичните усилия. Изокине-
тичният метод не води до зна-
чимо повишаване на силата, ге-
нерирана изометрично, а само на 
мощността в динамичен режим. 
Интересен е фактът, че изокине-
тичната тренировка при голяма 
скорост на мускулно съкращение 
увеличава силата при работа с 
леки еквивалентни маси, дока-
то изокинетичната тренировка 
при ниска скорост увеличава си-
лата само при преодоляването на 
тежка еквивалентна маса [10,13]. 
В подкрепа на това становище 
са резултатите на J. Hansen [6], 
който изследва ефекта от тре-
нировката в динамичен режим  
върху изометричната издръжли-
вост на лакътните флексори. Той 
установява, че натоварвания с 
динамични упражнения водят до 
статистически значимо повиша-
ване на силата и издръжливост-
та при динамични усилия, но не 
и до увеличение на издръжливост-
та при изометричен режим.

H. S. Milner Brown и P. V. Komi 
[11,16] показват, че силовата тре-
нировка увеличава броя на рек-
рутираните моторни единици 
и / или води до по-синхронизира-
ното им активиране. Оказва се, 
че статичната (изометрична) 
тренировка може да увеличи бро-
ят на рекрутираните влакна, но 
едва ли може да подобри тяхно-
то синхронизирано действие H. 
Kanehisa и M. Miyashita [10].

След провеждане на експери-
мент, продължил 10 седмици, 
Danneels L. и кол. [4] откриват, 
че статичните усилия, прилага-

ни между прехода от концентри-
чен към ексцентричен режим са 
фактор, силно въздействащ за 
постигането на мускулна хипер-
трофия. Този динамично-стати-
чен режим се препоръчва и с цел 
включването на възможно най-го-
лям брой моторни единици [18].

Kubo и кол. [12] изследват про-
мените в механичните и мор-
фологичните свойства на муску-
лите, настъпващи от три ме-
сечното използването на изоме-
тричния метод и съпътстващи 
периода след прекратяване на 
тренировките (отново три ме-
сеца). Авторите установяват, че 
изометричната тренировка уве-
личава мускулната сила и нервна-
та активация съответно с 29.6 и 
7.3 % след втория месец и с 40.5 и 
8.9 % след третия месец. Напреч-
ното сечение на мускулите не 
достига статистическа значи-
мост след два месеца трениров-
ка. Това става в края на периода 
от тренировъчни въздействия. 
След прекратяване на трениров-
ките мускулната сила и нервно-
то активиране не се променя, 
въпреки, че напречното сечение 
на мускулите намалява до изход-
ното равнище при първия и вто-
рия месец реадаптация. От тези 
резултати може да се предполо-
жи, че адаптационните промени 
в свойствата на сухожилията и 
мускулната морфология като ре-
зултат от прилагането на изо-
метричния метод са по-бавни 
от тези на мускулната функция, 
както и, че последователността 
на тези промени след прекратя-
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ване на силовите тренировки е 
обратна.

Изометричната тренировка 
може значително да увеличи сила-
та – 35 %  [9]. Силите, генерирани 
при ексцентрични усилия са били 
с 45 % по големи от стойностите 
на силата, измерени при концен-
трични усилия. Подобни са били 
промените в силата (измерена 
изометрично) и напречното се-
чение на мускулите, настъпили в 
резултат от прилагането на кон-
центрични (15 % прираст на сила-
та и 5 % прираст на напречното 
сечение) и ексцентрични упраж-
нения (11 % прираст на силата и 
5 % на напречното сечение).

Тренировъчни ефекти
на ексцентричните силови
упражнения

Повечето изследователи на 
ефекта от тренировката с екс-
центрични упражнения, отчи-
тат, че прирастът на силата, 
измерена в ексцентричен режим, 
е значителен. Не е потвърдено 
обаче увеличаването на силата 
(измерена при концентричен ре-
жим) вследствие от прилагането 
на ексцентрични упражнения [3]. 
Освен това методът на  ексцен-
тричните усилия повишава ак-
тивацията на моторни единици 
при тестове с ексцентрични уси-
лия, но не и при тестове с кон-
центрични усилия [3]. Със своя 
експеримент Baroni и кол.[3] от-
криват в обобщен вид следното 
за ефектите от прилагането на 
ексцентрични усилия: 1) прирас-

тът на силата в концентричен 
режим е относително малък; 2) 
увеличаването на силата, изме-
рена при изометричен и ексцен-
тричен режим, след осмата сед-
мица на тренировката се дължат 
на увеличена нервна активация и 
мускулна маса; 3) прирастите на 
силата, измерена при изометри-
чен, концентричен и ексцентри-
чен режим след осмата седмица 
от тренировката с ексцентрич-
ни упражнения са съответно: 19.3 
%, 10.9 %, и 23.2 %.

Markovic G и P. Mikulic [14] пра-
вят обзор и систематизират 
наличните знанията, свързани с 
така наречената плиометрична 
тренировка, която е много по-
пулярна за подобряването на фи-
зическата кондиция и е широко 
изследвана през последните три 
десетилетия. Тя включва упраж-
нения от типа на скокове, с пре-
одоляване на собственото тегло, 
и хвърляне на медицински топки, 
при които се използва така наре-
чения стреч-контракт цикъл на 
мускулно действие. Този режим 
на работа подобрява способнос-
тта на нервната система, муску-
лите и сухожилията да генерират 
максимална стойност на силата 
за най-кратко време. Налични са 
доказателства, че плиометрич-
ната тренировка предизвиква 
редица позитивни промени в 
нервната и мускулно-скелетната 
система, в мускулните функции и 
работоспособността на спорти-
стите. Така например: увеличава-
нето на масата на костите при 
деца в периода преди пубертета, 
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както и при млади жени и жени 
пред менопауза. Освен това е на-
лице и укрепване на мускулите и 
сухожилията на сгъвачите на хо-
дилото. Повишават се силата 
и мощността на долните край-
ници. Тези адаптационни про-
мени са следствие от подобрени 
нервно-мускулни функции на мус-
кулите агонисти, промени в мус-
кулното активиране, подобрена 
междумускулна координация, про-
мени в механичните свойства на 
мускулите и сухожилията, про-
мени в размерите структурата 
на мускулите и промени в меха-
никата на отделните мускулни 
влакна. Собствените данни на 
Markovic G и P. Mikulic [14] също 
показват, че прилагана отделно 
или в комбинация с други мето-
ди плиометричната тренировка 
способства за: подобряването на 
редица показатели на работоспо-
собността на спортистите (при 
скокове, спринтове, упражнения 
за ловкост и при натоварвания, 
изискващи издръжливост), при 
деца и млади мъже и жени, както 
и за намаляването на риска от 
травми в областта на долните 
крайници.

Предимства и недостатъци 
на различните видове мускулни 
усилия

В своя труд Gabriel и кол. [5] 
дават практически  насоки за 
тренировката за сила при изоме-
тричен и ексцентричен режим на 
работа на мускулите. Авторите 
препоръчват в кои случаи е удач-

но да се използват различните 
режими според ефектите от раз-
личните по вид усилия. Така на-
пример изометричните упражне-
ния могат да осигурят „силовата 
основа“, необходима преди прила-
гането на упражнения с динами-
чен характер. Силата, проявява-
на статично е от съществено 
значение за изпълнението на еже-
дневните дейности и за много 
спортни  умения, когато е необхо-
димо стабилизиране на тялото, 
за да бъдат проведени движения 
на крайниците. От гледна точка 
на рехабилитацията от травми 
– изометричните упражнения са 
подходящи когато движението в 
съответната става е болезнено, 
когато са имобилизирани стави-
те или когато е налице дефицит 
от сила при определена част от 
обхвата на движенията. Трябва 
да се има предвид, че трениров-
ката при определен ъгъл не може 
да доведе до равнозначни проме-
ни на силата в други ъгли. Според 
повечето изследвания по въпроса, 
трансферът на тренировъчния 
ефект е лимитиран до ± 10 граду-
са около ъгъла, при който са били 
прилагани усилията [5]. Когато 
се тренира при по-удължен мус-
кул (например когато вместо при 
30 или 60 градуса, се тренира при 
90 градуса в лакътна става), се оч-
аква преносът на тренировъчния 
ефект в рамките на целия диапа-
зон на движение да е по-голям.

 Ексцентричните контракции 
се характеризират с повече сила 
при определена ъглова скорост в 
сравнение със силата при концен-



34  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

трични контракции. Освен това 
мускулна треска се изпитва по-
често след използването на екс-
центрични упражнения. Те обаче 
са за предпочитане пред концен-
тричните при ранните етапи на 
рехабилитация, в случай че има 
подвижност в дадена става, но 
мускулите около ставата са слаби 
[5]. По-малко моторни единици 
трябва да контролират също-
то съпротивление и съответ-
но по-малко усилие е нужно при 
ексцентричните упражнения. 
Ексцентричните упражнения 
предизвикват и по-значителни 
адаптационни промени в бър-
зите мускулни влакна. Тъй като 
при субмаксимални усилия някои 
моторни единици няма да се ак-
тивират, е важно да се изпълня-
ват и ексцентрични упражнения 
с максимално напрежение. Друга 
полза от ексцентричните напре-
жения е, че повърхностната елек-
тромиографска активност нара-
ства до нивото на точката, съ-
ответстваща на максималната 
изометрична  контракция, която 
точка е част от кривата, изо-
бразяваща зависимостта между 
скоростта на мускулното съкра-
щение и съпротивлението. Във 
връзка с това има данни, че спо-
собността нервната система да 
активира мускула по-пълно, като 
траен ефект от седмици наред 
тренировки, се подобрява в по-го-
ляма степен от използването на 
ексцентрични отколкото на кон-
центрични упражнения [20].

Weineck [20] изброява предим-
ства и недостатъци на трени-

ровката чрез концентрични мус-
кулни усилия, които са най-често 
използваната форма на трени-
ровка за сила в спортната прак-
тика. Концентричните усилия 
могат да натоварят цялата ве-
рига от мускули, участващи в 
определени състезателни движе-
ния. Също така този режим дава 
възможност упражненията да са 
специфични по скорост. Така за-
едно с нарастването на силата 
се стига и до съгласувана нервно-
мускулна дейност, тясно свързана 
с подобряването на постижение-
то в даден спорт. В допълнение 
след концентрични напрежения 
възстановяването протича по-
бързо отколкото след използва-
нето на другите тренировъчни 
методи. Сред недостатъците на 
ексцентричните усилия са нерав-
номерното напрежение по цяла-
та траектория на движението, 
невъзможността за инервиране 
на достатъчно мускулни влакна, 
пренатоварването на едни и не-
достатъчно натоварване на дру-
ги мускулни групи. Освен това не 
се постига достатъчно нараства-
не на еластичните компоненти 
на и съответно на твърдостта 
на мускула, което означава, че 
само този метод не е достатъ-
чен особено за дисциплини като 
скоковете в леката атлетика или 
спортните игри.  

Заключение

От направения обзор става 
ясно, че промените в морфоло-
гията на мускулите, техните 
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механични свойства и функции, 
неврологичните изменения, как-
то и промените в силовите па-
раметри, регистрирани при те-
стове, включващи концентрични, 
ексцентрични, изометрични или 
изокинетични усилия, настъпват 
специфично. Тоест тренировъч-
ният ефект зависи от вида на 
мускулните усилия, упражнявани 
по време на тренировката. Само 
по отношение на някои аспекти 
се наблюдава съществен пренос на 
тренировъчния ефект. Следова-
телно различните по тип режи-
ми на мускулна работа не могат 
взаимно да се заместват. Не бива 
да се смята, че съществува уни-
версално тренировъчно усилие. 
Различните тренировъчни режи-
ми трябва взаимно да се допъл-
ват. Техните ефекти трябва до-
бре да се познават, за да могат да 
бъдат постигнати тези адапта-
ционни промени, от които в най-
голяма степен зависи спортния 
резултат в дадена дисциплина.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

Зависимости между състоянието на психическите 
качества и техническите умения на подрастващи 
тенисисти

Dependance between the condition of the mental 
qualities and technical skills of adolescent tennis players

Ива Гигова

Резюме
Изследването в  настоящия доклад , има за цел да оптимизира под-

готовката на подрастващи тенисисти, така че все повече деца да из-
лизат на корта  с удовлоствие. За тази цел се разкрива една комплекс-
на картина на състоянието и взаимовръзките между техническите 
умения и психически качества  в тениса при подрастващи тенисисти. 
Важен от теоретична и практическа гледна точка проблем е доколко 
двата аспекта на подготвеността – психически качества и техниче-
ски умения са свързани помежду си. За целите на доклада са изследвани 
47 състезатели, практикуващи тенис на корт. Установени са зависи-
мостите  между някои от основните психически качества в тениса, 
между определни технически умения и е проследена   взаимовръзката 
между тях. От анализа на резултатите става ясно, че има статис-
тичекси значима корелация между две от страните на подготовка в 
тениса при подрастващи – тази на психическите качества и на техни-
ческите умения. 

Ключови думи: тенисисти, психически качества, технически уме-
ния, зависимости

Summary
The study in this report aims to optimize the training of adolescent 

tennis players so that more and more children go out on the court with 
pleasure. To this end, a complex analysis of the condition and relationships 
between technical skills and mental qualities in tennis in adolescent tennis 
players is revealed. An important problem from a theoretical and practical 
point of view is the extent to which the two aspects of preparedness - mental 
qualities and technical skills are interrelated. For the purposes of the study 
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47 tennis players were examined. Dependencies on some of the basic 
mental qualities and certain technical skills in tennis were discovered. The 
interrelation between them and are traced as well. From the analysis of the 
results it is clear that there is a statistically significant correlation between 
the two sides of tennis preparation of adolescents - that of mental qualities 
and technical skills.

Key word:  mental qualities, technical skills, adolescent tennis players, 
tennis

Увод

Подготовката в тениса е сло-
жен, труден и продължителен 
процес. Спортната реализация 
зависи от много фактори. Всеки 
от тях е сравнително добре про-
учен. Недостатъчни са изследва-
нията, в които се разглежда как 
те взаимодействат помежду си. 
Отделните страни на подготов-
ката в тениса за подрастващи 
се разглеждат в научната лите-
ратура от гледна точка на дефи-
ниране на понятието „спортен 
талант“ и важните за неговото 
разкриване аспекти на физика-
та, моториката и психиката ка-
чества. Според M. Crespo, M. Reid 
(2009) [2] важни за идентифици-
ране на спортните таланти в 
тениса са няколко особености на 
децата:

– притежаване на богат ре-
пертоар от технически умения, 
майсторство в изпълнението на 
основните удари в тениса – форх-
енд, бекхенд, сервис, волета.

– ниво на физически качества – 
бързина, координация, сила, мощ-
ност, гъвкавост и издръжливост;

– подходящи  ментални (емо-
ционални)  качества – желание  за  
изява,

– мотивация, увереност, кон-
центрация, постоянство.

И. Димов, Д. Димов, М. Еродо-
ту (2015) [5] твърдят, че  разви-
тието на отделните страни на 
подготовката зависи от услови-
ята, в които се провежда трени-
ровката и от компетентността 
на треньорите. Движенията в 
тениса се отличават с голяма ва-
риативност на пространствено-
времевите и силовите характе-
ристики, успоредно с това, според 
К. Германлиев (2010) [3], всеки кон-
такт между топката и ракетата 
е от значение, защото може да 
изиграе решаваща роля за спечел-
ване на точка или продълаване на 
играта. Според Л. Жекова (2015) 
[4], при развитие на състезатели-
те, треньорите трябва да им по-
могнат да планират и прилагат 
своите техники и тактики сре-
щу различен тип опоненти. Като 
към това се добавят и разнообраз-
ните условия, в които протича 
състезателния мач, се вижда, че 
вариантите за най-целесъобраз-
но отиграване на възникналите 
игрови ситуации са много

Психологическата подготовка 
е важен дял от цялостния процес 
на подготовка на тенисиста. Ре-
дица автори считат, че шампи-
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онът по тенис на бъдещето ще 
бъде рядка комбинация от та-
лант, тежка работа и подходящ 
психически профил. Те изтък-
ват, че в днешно време разлика-
та между добрите и елитните 
тенисисти се крие в техните 
ментални способности. Редица 
автори посочват мотивацията, 
увереността и авторегулацията 
(контрол над емоциите, поведе-
нието, вниманието и др.) като 
някои от най-важните психиче-
ски качества в тениса.

Целта на изследването е да 
се оптимизира подготовката на 
подрастващи тенисисти на ба-
зата на изясняването на зависи-
мостите между състоянието на 
психическите качества и  техни-
ческите умения.

Задачи на изследването са:
1. Да се изследват зависимо-

стите между някои от основни-
те психическите качества

2. Да се установят зависимо-
стите между изследваните  тех-
ническите умения

3. Да се разкрие  степента на 
взаимовръзка между двете групи 

Методика

Предмет на изследване са 
сложните взаимовръзки между 
психически качества и техниче-
ски умения. Изследвани са 47 със-
тезатели, практикуващи тенис 
в „ТК Малееви“ и“ ТК Ямбол“ на 
възраст между 9 и 15 години.  

За осъществяване на изследва-
нето са ползвани следните науч-
ни методи:

• Анализ на литературни из-
точници

• С п о р т н о - п е д а г о г и ч е с к о 
тести ране

• Математико-статистиче-
ски методи – обикновена линейна 
корелацияс коефициент на Пир-
сън (r), канонична корелация (Rc) 
и съответстващото му равнище 
на значимост, канонични (CL) и 
крос канонични (CCL) тегла, про-
цент на обяснена дисперсия (PV). 
Данните са обработени с IBM 
SPSS Statistics 19. 

Анализ на резултатите

На първо място ще се спрем 
на зависимостите между изслед-
ваните показатели в групата на 
психическите качества. Коре-
лационно структорния модел е 
представен на   фигура 1. 

Установена бе висока корели-
раност на отделните измерите-
ли вътрешната мотивация – r 
между IМ-познание и IM-пости-
жение е 0,839*, а с IM-стимула-
ция – r=0.855*. Незначително 
по-ниска е зависимостта между 
IM-стимулация и IM-постиже-
ние (r=0.708*). За разлика от тях, 
компонентите на външна моти-
вация бележат сравнително по-
ниски зависимости помежду си 
– коефициентите на корелация 
заемат стойности от r=0.508* 
между ЕМ-външна регулация и 
ЕМ-идентификация, до r=0,392* 
между ЕМ-интернализация и ЕМ-
идентификация. Връзката между 
двата вида мотивация (фиг. 12) е 
значителна възходяща (r=0.528*). 
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Фиг. 1. Корелационна структура между психическите качества (само 
значителни, статистически коефициенти на корелация)

Интересно е да се отбележи, 
че амотивацията е свързана от-
рицателно с измерителите за въ-
трешна мотивация (r e в грани-
ците от -0.451* до -0.386*), т.е. 
колкото по-висока е вътрешната 
потребност на децата за себеусъ-
вършенстване и те изпитват по-
зитивни изживявания, свързани с 
двигателната дейност, толкова 
по-ниско ниво на амотивация се 
наблюдава. Предварително очак-
вахме, че ще се прояви положи-
телна корелация на амотиваци-
ята с компонентите на външни 
стимули за занимания с тенис, но 
подобна тенденция не се прояви. 

Резултатите от изследва-
нето показват умерена връзка 
на тревожността с вътрешна-
та мотивацията (r=0.356*) и с 

амотивацията (r=0,343*). При 
разглеждане на връзката между 
вътрешната мотивацията и аз-
ефективността също се наблюда-
ва тенденция на високи зависимо-
сти. Личностната ефективност 
логично е свързана с увереността 
(r=0.710*), отрицателно с амо-
тивацията (r=-0.519*), тревож-
ността (r=-0.502*) и себепрепят-
стването (r=-0.545*).

Интересно е да се отбележи, 
че себепрепятстването бележи 
статистически значима връзка 
с най-несамостойната форма на 
мотивация, а именно ЕМ-външна 
регулация (r=0.329*).

Оказа се, че най-висока свърза-
ност с останалите психически 
качества има когнитивната ре-
гулация. Ако детето съумява в 
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победата и загубата, в успеха и 
грешката да види начин за овла-
дяване на играта и поука за бъде-
що развитие (когнитивна регула-
ция), толкова по ниски са нивата 
на амотивация (r=-0.698*), тре-
вожност (r=-0.328*), себепрепят-
стване (r=-0.456*) и по-високи на 
аз-ефективността (r=0.648*) и 
увереността (r=0.686*).

В следващия аспект на анали-
за е коментар на зависимостите 
между отделните индикатори за 
технически умения. Корелацион-
ната матрица представена в 
таблица 1.

Резултатите от корелацион-
ния анализ, приложен по резулта-
тите от изследването на тех-
ническите умения показват една 
очаквана от нас и логична висока 
корелираност. Повечето коефи-

Таблица 1. Зависимости между показателите за технически умения

Показател 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дълбочина – форхенд 1,000

2 Дълбочина – бекхенд ,685** 1,000

3
Дълбочина  – 
постоянство

,605** ,745** 1,000

4
Дълбочина на 
волетата
– форхенд

,658** ,682** ,462* 1,000

5
Дълбочина на 
волетата – бекхенд

,449* ,609** 0,321 ,449* 1,000

6
Дълбочина на 
волетата – 
постоянство

,601** ,624** 0,382 ,637** ,645** 1,000

7 Точност – бекхенд ,630** ,624** ,683** ,540** ,437* ,618** 1,000

8 Точност – форхенд 0,413 ,524* 0,298 ,678** ,646** ,532** ,432* 1,000

9
Точност – 
постоянство

0,354 ,429* ,495* 0,339 0,314 ,426* ,605** ,619** 1,000

10 Сервис – точност ,553** ,750** ,667** ,703** ,585** ,521* ,764** ,736** ,663** 1,000

11 Сервис – постоянство 0,314 0,373 ,565** 0,369 0,188 0,309 ,751** 0,312 ,602** ,755**

циенти на корелация са между 0,5 
и 0,7, което говори за значител-
ни зависимости. Не е възможно в 
рамките на тази публикация да 
се коментират всички стойно-
сти. Важно е да се отбележи, че 
зависимостите между точките 
за изпълнение на даден удар са с 
по-високи корелации, отколкото 
измерителя за постоянство. За-
висимостите между показатели-
те се повишават от гледна точ-
ка на хода на тестирането. Веро-
ятно различната издръжливост 
на тестираните води до проява 
на т.нар. лъжливи корелации.

В следващия аспект на анализа 
ще се спрем на взаимовръзката 
между психологическите особено-
сти на подрастващите тениси-
сти и нивото на техническите 
им. От направения до момента 
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анализ става ясно, че с използване 
на традиционния корелационен 
анализ не може да се даде конкре-
тен отговор на въпроса доколко 
са свързани двигателните спо-
собности и техническите умения 
на подрастващи тенисисти. Ин-
формацията се отнася за отдел-
ни парциални измерители, а липс-
ва ниво на обобщение, което да 
даде отговор на глобалния въпрос 
доколко са свързани определени 
психически качества, от една 
страна и правилното и устойчи-
во изпълнение на елементите на 
техниката – от друга.

Подобни познавателни въз-
можности притежава канонична-
та корелация. Според  A., Kuylen, 
T., Verhallen, (1981) [1] тя дава въз-
можност да се опише силата на 
зависимостта между две групи 
от променливи величини (група X 
и група Y). В хода на анализа, на 

базата на канонична функция се 
формират две латентни кано-
нични променливи (X’ и Y’), които 
представляват множествена ли-
нейна комбинация на променли-
вите, които попадат в дадената 
група. Особеното при канонична-
та корелация е, че:

•всяка от изходните промен-
ливи участва в каноничната 
функция с различна тежест в за-
висимост от това колко корели-
ра дадения показател с тези от 
неговата група. 

•каноничните функции се фор-
мират така, че да са максимално 
корелирани.

•каноничният анализ проти-
ча на етапи. Извличат се толко-
ва канонични функции, колкото 
са променливите в по-малката 
група. Подобно на факторния 
анализ да се разкрият фактори, 
които водят до формиране на 

Фиг. 2. Канонична корелация между психически качества
и технически умения
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Таблица. 2. Канонична корелация между психически качества и техни-
чески умения

зависимостите между двете гру-
пи променливи. Резултатите от 
прилагане на каноничната коре-
лация са представени в таблица 
2 и онагледени на фиг. 2. Най-до-
бри статистически и познава-
телни характеристики моделът 
на връзката придобива, когато 
от страна на психологическите 
качества попаднат аз ефектив-
ността, амотивацията и трите 
вида регураторни способности – 
емоционална, когнитивна и пове-
денческа регулация.

Интересен факт, който произ-
тича от получените резултати 
е, че най-голяма степен на свър-
заност с психическите качества 
има не дълбочината на изпълне-
ние на основните удари (основ-
ни удари CCL=-0,068, волета 
CCL=-0,152), а тяхната точност 

(CCL=-0,410). Прави впечатле-
ние, че кросканоничните тегла 
на променливите, описващи тех-
ническите умения са по-високи 
по втората канонична функция 
(втория фактор на взаимодейст-
вие на двете групи от показа-
тели), а с високо факторно те-
гло тук участва амотивацията. 
Очевидно негативната нагласа 
на състезателите и липсата на 
увереност не дава възможност 
за максимално влагане при изпъл-
нение на трудните за тази въз-
раст удари и съответно води до 
по-ниски резултати. На следващо 
място се нарежда спецификата 
на психическите качества, попад-
нали в модела - най-голямо влия-
ние върху степента на владеене 
на основните технически похва-
ти оказват регулаторни механи-
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зми (съответно - поведенческа-
та регулация на състезателите 
CCL=-0,454, когнитивна регула-
ция CCL=-0,392) и тяхната спо-
собност за ефективно функцио-
ниране (аз ефективност CCL=-
0,330). Очаквано в модела попадна 
амотивацията, чието влияние е 
обратно по посока (CCL=0,363) – 
по-високи стойности на това не-
гативно психическо състояние се 
асоциират с по-ниска степен на 
владеене на основните техниче-
ски похвати.

Изводи и препоръки

1. Необходим е системен кон-
трол във всеки аспект на трени-
ровката, който задължително да 
включва и психологически профил 
на състезателя;

2. Каноничната корелация има 
висока познавателна стойност 
за разкриване на тясната връзка 
между психическите качества и 
точността на основните техни-
чески похвати в тениса, а веро-
ятно и в други видове спорт.

3. Съществува зависимост 
между техническите умения и 
психическите качества в тениса 
и тя е значителна;

4. От областта на психиче-
ските качества, най-свързани с 
техническите умения се оказаха 
поведенческата и когнитивната 
регулация;

5. При грешки в техниката на 
състезателя – да се работи върху 
подобряване на регулативните 
умения;
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

Разпределение на базовите тренировъчни
средства в макроструктурата за класическо
планинско бягане при модел на подготовка за вариант 
„предимно изкачване“

Костадин Кисьов

Резюме 
Статията представя изследване на разпределението на базовите 

тренировъчни средства в годишния цикъл при висококвалифицирани 
състезатели по класическо планинско бягане при подготовка насочена 
към състезание във вариант „Предимно изкачване“. Целта на изслед-
ването е обособяване на принципен модел на седмичното разпределе-
ние на базовите тренировъчни средства в макроструктурата. Използ-
ваните методи са: проучване на седмичния обем на тренировъчните 
средства в рамките на отделните мезоцикли в макроструктурата и 
вариационен анализ на данните за изследваните тренировъчни сред-
ства. Резултатите от изследването показват, че основната част от 
спомагателните бегови средства за подфакторите от второ равнище 
са насочени към развитието на темповата издръжливост. Най-значи-
мият подфактор от второ равнище – темповата издръжливост се 
развива чрез бягания на равно, предимно в подготвителния период. От 
спомагателните средства насочени към развитието на подфактори-
те от трето равнище най-големият дял от тренировъчната работа 
е свързан с подфакторът базова издръжливост. Той се явява фундамен-
тът, върху които се изгражда цялата структура на тренировката.

Ключови думи: Планинско бягане, Трейл бягане, Фактори на пости-
жението, Класификация на тренировъчните средства, Базови трени-
ровъчни средства, Модел на годишната периодизация
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Macrostructural distribution of the basic training
tools for classic mountain running in a model of preparation 
for the „mainly uphill“ option

Kostadin Kisyov

Summary 
The current article presents a research of the distribution of the basic 

training tools in the annual cycle of highly qualified racers in classic mountain 
running during preparation for a competition in its variation “Mainly up hill”. 

The goal of the research is defining of a principal model of the weekly 
distribution of the basic training tools in the macrostructure. The methods what 
were used are: а) research of the weekly volume of the training tools within the 
framework of the separate mezo-cycles in the macrostructure and b) variation 
analysis of the data received from the training tools explored. 

The results show, that the main part of the supportive running tools for 
the sub-factors from second level are focused to the development of the pace 
endurance. The most significant sub-factor from second level – the pace 
endurance, is developed through running on an equal footing, mainly in the 
preparation period.

 From the supportive tools directed to the development of sub-factors from 
third level, the biggest portion from the training activity is related with the 
sub-factor basic endurance. It appears as a fundament, on which the whole 
structure of the training is developed. 

Key words: Mountain running, Achievement factors, Classification of the 
training tools, Basic training tools, Model of annual periodization.

В спортната подготовка на 
елитните планински бегачи се из-
ползва голямо разнообразие от 
тренировъчни средства. В наша 
предишна разработка те са под-
робно класифицирани съобразно 
насочеността им към отделните 
фактори на спортното постиже-
ние, но генерално те се делят на 
специфични и базови. Специфични-
те тренировъчни средства съвпа-
дат или са много близки по биоме-
ханика и биоенергетика до състеза-
телната изява. Базовите средства 
значимо се отличават от т.нар. 
„състезателно упражнение“. Това 

са спомагателните средства за раз-
витие на подфакторите от второ 
и трето равнище. Те включват 
всички бягания на равно, бягания в 
утежнени условия, специални бего-
ви упражнения,  скоростно-силови 
подскоци, многоскоци, подскоци и 
многоскоци, упражнения с теже-
сти, силови комплекси, упражнения 
за координация, равновесие и гъв-
кавост. Това разнообразие от тре-
нировъчни средства заема голяма 
част от тренировъчния обем и се 
използва за подпомагане на основ-
ните цели на тренировката [15] 
(табл. 1 и табл. 2).



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  47

П
од

ф
ак

т
ор

и 
 

II
 р

ав
ни

щ
е

Б
ио

ен
ер

ге
т

ич
ен

 
р

еж
им

С
по

м
аг

ат
ел

ни
 т

р
ен

ир
ов

ъч
ни

 с
р

ед
ст

ва
У

сл
ов

ия
 н

а 
из

пъ
лн

ен
ие

II
.1

. Т
ем

по
ва

 
из

др
ъж

ли
во

ст
 

(Т
И

)

3.
А

ер
об

н
о-

ан
ае

р
об

ен
 

(с
м

ес
ен

) р
еж

им
 (А

А
н)

1.
 К

он
т

ро
лн

о 
съ

ст
ез

ат
ел

но
 б

яг
ан

е 
(К

С
Б

)
2.

 
Т

ем
по

во
 

ек
ст

ен
зи

вн
о 

(и
нт

ер
ва

лн
о)

 
бя

га
не

 
(Е

И
Б

)
3.

 
П

ро
дъ

лж
ит

ел
но

 
пр

ом
ен

ли
во

 
бя

га
не

 
(Ф

ар
т

ле
к)

 (Ф
Т

К
)

4.
 И

нт
ен

зи
вн

о 
пр

од
ъл

ж
ит

ел
но

 б
яг

ан
е 

(И
П

Б
)

11
. Р

ав
ни

не
н 

т
ер

ен

2.
А

ер
об

ен
 р

еж
им

-2
 

(А
2)

5.
 А

ер
об

но
 р

аз
ви

ва
щ

о 
бя

га
не

 (А
РБ

)
6.

 А
ер

об
но

 и
зг

ра
ж

да
щ

о 
бя

га
не

 (А
И

Б
)

II
.2

. С
ил

ов
а 

из
др

ъж
ли

во
ст

 
(С

И
)

3.
А

ер
об

н
о-

ан
ае

р
об

ен
 

(с
м

ес
ен

) р
еж

им
 (А

А
н)

9.
Б

яг
ан

е 
в 

ут
еж

не
ни

 
ус

ло
ви

я 
(с

ил
ов

о 
бя

га
не

) 
(Б

У
У

)
10

.П
од

ск
оц

и 
и 

м
но

го
ск

оц
и 

в 
ут

еж
не

ни
 у

сл
ов

ия
 

(П
М

У
У

)
11

.У
пр

аж
не

ни
я 

с 
т

еж
ес

т
и 

и 
си

ло
ви

 к
ом

пл
ек

си
 

(У
Т

С
К

)

12
. 

Ра
зн

оо
бр

аз
на

 д
ви

га
-

т
ел

на
 д

ей
но

ст
 с

 у
т

еж
-

не
ни

я 
ил

и 
в 

ут
еж

не
ни

 
ус

ло
ви

я

II
.3

. С
ко

ро
ст

но
-

си
ло

в 
по

т
ен

ц
иа

л 
(С

кС
П

)

4.
 А

на
ер

об
ен

 
Гл

ик
ол

ит
ич

ен
 р

еж
им

 
(А

нГ
л)

7.
 П

ов
т

ор
но

 б
яг

ан
е 

(П
Б

)
8.

 И
нт

ер
ва

лн
о 

– 
т

ем
по

во
 и

нт
ен

зи
вн

о 
бя

га
не

 
(И

Б
)

12
. С

ко
ро

ст
но

-с
ил

ов
и 

по
дс

ко
ц

и,
 м

но
го

ск
оц

и 
(С

С
П

М
)

11
. Р

ав
ни

не
н 

т
ер

ен

Т
аб

ли
ц

а 
1.

  



48  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

П
од

ф
ак

т
ор

и 
 

II
I 

р
ав

ни
щ

е
Б

ио
ен

ер
ге

т
ич

ен
 з

р
еж

им
С

по
м

аг
ат

ел
ни

 т
р

ен
ир

ов
ъч

ни
 

ср
ед

ст
ва

У
сл

ов
ия

 н
а 

из
пъ

лн
ен

ие

II
I.

1.
 Б

аз
ов

а 
из

др
ъж

ли
во

ст
 (Б

И
)

1.
А

ер
об

ен
 р

еж
им

-1
 (А

1)

14
 А

ер
об

но
 п

од
дъ

рж
ащ

о 
бя

га
не

 (А
П

Б
)

15
. 

А
ер

об
но

 
ко

м
пе

нс
ат

ор
но

 
бя

га
не

 
(А

К
Б

)
16

.Д
ру

ги
 с

по
рт

ов
е 

и 
по

дв
иж

ни
 и

гр
и 

(Д
С

П
И

)

13
.Р

аз
но

об
ра

зн
и 

ус
ло

ви
я

II
I.

2.
 С

ил
а 

(С
)

5.
А

н
ае

ро
бе

н
-А

ла
кт

ат
ен

 
ре

ж
им

 (А
нА

л)

11
.У

пр
аж

не
ни

я 
с 

т
еж

ес
т

и 
и 

си
ло

ви
 

ко
м

пл
ек

си
 (У

Т
С

К
)

17
.К

ра
т

ки
 х

ор
из

он
т

ал
ни

 и
 

ве
рт

ик
ал

ни
 п

од
ск

оц
и 

(К
Х

В
П

)

13
.Р

аз
но

об
ра

зн
и 

ус
ло

ви
я

II
I.

3.
 Б

ър
зи

на
 и

 
ск

ор
ос

т
ни

 с
по

со
бн

ос
т

и
(Б

С
С

)

5.
А

н
ае

ро
бе

н
-А

ла
кт

ат
ен

 
ре

ж
им

 (А
нА

л)

13
. С

пе
ц

иа
лн

и 
бе

го
ви

 у
пр

аж
не

ни
я 

(С
Б

У
)

18
.С

пр
ин

т
ов

и 
бя

га
ни

я 
(С

Б
)

13
.Р

аз
но

об
ра

зн
и 

ус
ло

ви
я

II
I.

4.
 К

оо
рд

ин
ац

ия
 и

 
гъ

вк
ав

ос
т

 (К
Г)

5.
 А

на
ер

об
ен

 А
ла

кт
ат

ен
 

ре
ж

им
 (А

нА
л)

19
. У

пр
аж

не
ни

я 
за

 р
ав

но
ве

си
е 

и 
ко

ор
ди

на
ц

ия
 (У

РК
)

20
. С

т
ре

чи
нг

 у
пр

аж
не

ни
я 

(С
У

)
13

.Р
аз

но
об

ра
зн

и 
ус

ло
ви

я

Т
аб

ли
ц

а 
2.

  



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  49

В таблица 1 е представена гру-
пата спомагателни средства за 
развиване на подфакторите от 
второ равнище, биоенергетич-
ния режим и условията на изпъл-
нение.

В таблица 2 е представена гру-
пата спомагателни средства за 
развиване на подфакторите от 
трето равнище, биоенергетич-
ния режим и условията на изпъл-
нение.

Целта на изследването е обо-
собяване на принципен годишен 
модел на разпределението на обе-
ма на базовите тренировъчни 
средства по седмици в целенасо-
чена подготовка за вариант на 
състезание „предимно изкачване“ 
в класическото планинско бягане.

Задачи на изследването:

1. Определяне на обема на базо-
вите тренировъчни средства в 
макроструктурата и приложени-
ето на тези средства по фактори 
и подфактори на постижението. 

2. Анализ на разпределението 
на базовите тренировъчни сред-
ства по седмици в рамките на 
макроструктурата

3. Формулиране на изводи
Обект на изследването е тре-

нировъчната и спортно-състеза-
телната дейност в планинското  
бягане, а предмет са базовите 
тренировъчни средства, използ-
вани в подготовката на планин-
ските бегачи.

Обхват на изследване са 29 
тренировъчни програми на със-
тезатели по планинско бягане. 

Методиката на изследването 
включва:

1. Анализ на научно-методична-
та литература за дълги бягания 
и планински бягания.

2. Проучване на седмичния 
обем на тренировъчните сред-
ства в рамките на отделните 
мезоцикли в макроструктурата 
на тренировъчните програми на 
състезатели.

3. Вариационен анализ на да-
нните за тренировъчните сред-
ства в макроструктурата.

Една част от проучените ли-
тературни източници разглеж-
дат проблемите за специали-
зираното разнообразие на тре-
нировъчните средства [1,2,]., 
друга част разглеждат специфи-
ката на състезателните тра-
сета в планинското бягане [7,8] 
и тренировъчната методика 
[3,4,5,8,9,10,11,12,13,14]. Разгледа-
ни са 29 тренировъчни програми, 
от които 16 на състезатели от 
националните отбори по планин-
ско бягане на България и Италия. 

Анализ на резултатите

Данните от проучените тре-
нировъчни програми показаха, че 
средният годишен обем на базо-
вите бегови тренировъчни сред-
ства е около 4 хиляди километра, 
като от тях за подфакторите 
от II-ро равнище са 261 км или 6% 
от общия обем, а за III-то равнище 
са 3797 км или 94% (фиг.1).  Това 
е съотношение на обема на сред-
ствата за II-ро равнище към тези 
за III-то равнище около 1:15. 
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Спомагателните средства за 
II-ро равнище се изпълняват на 
равно, поради което липсва дени-
велация, а при средствата за III-

то равнище общата положителна 
и отрицателна денивелация е 
+105270м/-105270м (табл. 1).

Базови бегови тренировъчни 
средства

Спомагателни бегови средства 
за подфакторите от II-ро равнище

В таблица 3 са представени 
средните стойности на седмич-
ния обем на базовите бегови тре-
нировъчни средства в изследва-
ните тренировъчни програми.

Анализът на спомагателните 
бегови средства насочени към 
подфакторите от второ равни-

Фиг. 1. Годишен обем на базовите тренировъчни средства в макро-
структурата според насочеността им към подфакторите от II-ро и 
III-то равнище при модел за подготовка „Предимно изкачване“.

ще (фигура 2) разкрива, че 80% от 
беговия обем е насочен към разви-
тието на темповата издръжли-
вост, 5% за силовата издръжли-
вост и 15% е към скоростно-сило-
вия потенциал. 

Най-значимият подфактор от 
второ равнище – темповата из-
дръжливост се развива чрез бяга-
нията на равно, с интензивност 
близка до състезателната, пре-
димно в подготвителния период, 
а през състезателния и преход-
ния период тези тренировъчни 
средства са с минимален обем.  
(фиг. 3). Годишният обем е 214 км 
(фиг. 2).

Силовата издръжливост се раз-
вива чрез т.нар. силово бягане в 
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Седмици

Базови бегови тренировъчни средства

Спомагателни бегови средства за 
развитие на подфакторите от II-ро  

равнище:

Спомагателни  бегови средства 
за развитие на подфакторите 

от III-то  равнище:

Темпова 
издръжли-

вост

Силова 
издръжли-

вост

Скоростно-
силов 

потенциал

Базова 
издръжливост

Бързина и 
скоростни 

способности

Дист.
в км

Дист.
в км

Дист.
в км

Дист.
в км

Денив.
в 

метри

Дист.
в км

1 2 0 0 60 1950 1

2 4 0 0 65 2170 1

3 5 1 1 70 2410 1

4 6 2 2 80 2520 1

5 5 1 3 85 2580 2

6 8 1 2 90 2810 2

7 8 2 4 90 2970 2

8 11 1 4 85 3100 2

9 4 3 3 80 2830 1

10 6 2 2 80 2960 2

11 8 1 3 85 2860 1

12 4 0 1 90 2750 2

13 6 0 3 80 2680 3

14 5 0 3 85 2620 2

15 7 0 4 80 2490 3

16 6 0 3 75 2460 1

17 7 0 2 80 2540 3

18 4 0 0 85 2510 1

19 11 0 0 80 2570 1

20 12 0 0 85 2520 2

21 5 0 0 80 2500 1

22 4 0 0 80 2560 2

23 8 0 0 85 2590 2

Таблица 3.
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24 6 0 0 80 2310 2

25 6 0 0 75 2280 1

26 2 0 0 70 2110 2

27 3 0 0 75 1950 2

28 5 0 0 65 2130 1

29 2 0 0 70 2140 2

30 2 0 0 75 2100 2

31 1 0 0 70 2430 1

32 2 0 0 70 1630 2

33 1 0 0 75 1430 1

34 2 0 0 70 1360 1

35 1 0 0 65 1240 1

36 2 0 0 70 1120 1

37 3 0 0 75 1000 1

38 3 0 0 70 1140 1

39 2 0 0 75 1290 1

40 1 0 0 65 1360 1

41 4 0 0 65 1430 1

42 1 0 0 60 1530 0

43 4 0 0 65 1610 1

44 4 0 0 55 1420 0

45 3 0 0 50 890 0

46 1 0 0 55 670 0

47 1 0 0 50 680 0

48 1 0 0 50 860 0

49 2 0 0 55 1440 1

50 1 0 0 50 1790 1

51 1 0 0 50 1970 1

52 1 0 0 50 2010 1

Общо 214 14 40 3725 105270 68
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Фиг. 2. Разпределение на насочеността на спомагателните бегови 
средства за подфакторите от второ равнище при модел за подго-
товка „Предимно изкачване“.

Фиг. 3. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмично-
то разпределение на обема от беговите средства за подфакторите 
от второ равнище при модел за подготовка „Предимно изкачване“.
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утежнени условия или с утежне-
ния предимно през общо подгот-
вителния период с общ обем 14 
км (фиг. 3).

За скоростно-силовия потен-
циал се използват интервални 
бягания на равно, разположени в 
базовите мезоцикли на общо под-
готвителния и специално под-
готвителния етап (фиг. 3), като 
общия обем е 40 км (фиг. 2).

Спомагателни бегови средства за 
подфакторите от III-то равнище 

От анализа на спомагателни-
те бегови средства насочени към 
развитието на подфакторите 
от трето равнище се установи, 
че най-големият дял от трениро-
въчната работа е свързан с под-
факторът базова издръжливост. 
Той се явява фундаментът, върху 
които се изгражда цялата струк-

Фиг. 4. Годишен обем на спомагателните бегови средства от трето 
равнище при модел за подготовка „Предимно изкачване“

тура на тренировката. Съотно-
шението между обема от бягане 
за базова издръжливост и бързина 
е 49 към 1 (фиг. 4). 

Спомагателните бегови сред-
ства за развитие на базовата 
издръжливост заемат 73% от об-
щия годишен бегови обем (фиг. 5).

По-конкретните показатели 
за стойността на беговата ра-
бота за базова издръжливост са 
3725 км с положителна и отри-
цателна денивелация от 105270 
метра. Седмичното натовар-
ване е в диапазона от 50км през 
преходния период, до 90км с до 
3000м положителна и 3000м от-
рицателна денивелация през под-
готвителния период (фиг. 6 и 7).

Обемът на беговите средства 
за развиване на фактора „бързи-
на и скоростни възможности“ е 
разпределен почти равномерно 
през всички етапи на подготов-
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Фиг. 5. Съпоставка на средствата за базова издръжливост към общия 
бегови обем при модел за подготовка „Предимно изкачване“

Фиг. 6. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмично-
то разпределение на беговия обем за базова издръжливост при модел 
за подготовка „Предимно изкачване“
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Фиг. 7. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на денивелацията в бягането за обща издръжли-
вост при модел за подготовка „Предимно изкачване“.

Фиг. 8. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмичното 
разпределение на беговите отсечки за бързина и скоростни способности 
при модел за подготовка „Предимно изкачване“
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ката. Малко по-високи нива имат 
спринтовите бягания през пър-
вата половина на специално под-
готвителния етап и по-ниски 
във втората половина на състе-
зателния период. Само във първа-
та половина на преходния период 
работата за този фактор се пре-

късва (фигура 8). Годишният обем 
на беговите отсечки е 68 км.

Базови  небегови средства

В таблица 4 са представени 
средните стойности на седмич-
ния обем на базовите небегови 

Седмици

Базови небегови тренировъчни средства

Спомагателни  небегови 
средства за развитие на 
подфакторите от II-ро  

равнище:

Специализирани небегови средства за 
развитие на подфакторите от III-то  

равнище::

Силова 
издръжли-

вост

Скоростно-
силов 

потенциал

Базова 
издръжли-

вост
Сила

Бързина и 
скоростни 

способ-
ности

Коорди-
нация и 

гъвкавост

Минути Минути Минути Минути Минути Минути

1 15 0 200 15 6 90

2 20 0 180 20 7 90

3 25 0 200 20 7 90

4 30 0 200 25 8 100

5 35 0 250 20 11 90

6 35 0 240 25 8 90

7 35 0 260 20 9 100

8 35 0 270 20 8 90

9 40 0 240 15 10 90

10 35 0 240 25 10 90

11 40 0 250 25 12 100

12 35 0 210 20 11 100

13 25 0 130 10 13 90

14 25 1 110 15 12 90

15 20 2 90 10 12 100

16 0 3 70 10 11 90

17 15 2 60 5 13 90

18 10 3 50 10 10 110

Таблица 4.
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19 5 0 60 10 11 110

20 10 2 50 5 12 110

21 10 3 40 5 12 100

22 5 0 50 10 12 100

23 10 3 40 5 10 90

24 10 2 40 2 11 90

25 0 0 10 5 13 90

26 10 2 10 0 8 100

27 10 3 10 5 12 110

28 0 0 0 0 9 120

29 5 0 0 5 11 130

30 5 3 10 2 10 130

31 0 2 0 5 11 120

32 5 0 0 0 9 130

33 5 0 10 5 12 130

34 0 0 0 0 13 140

35 5 0 0 0 13 130

36 0 0 10 0 11 140

37 5 2 20 0 10 130

38 5 2 0 0 13 120

39 0 1 0 0 12 130

40 5 0 10 0 8 120

41 5 1 0 5 9 110

42 0 3 10 5 5 110

43 5 2 10 5 4 100

44 5 0 0 5 4 90

45 0 0 90 5 3 90

46 5 0 110 5 4 100

47 0 0 100 5 4 110

48 5 0 110 5 5 100

49 5 0 200 5 6 90

50 10 0 170 5 5 100

51 10 0 200 5 5 90

52 15 0 210 5 5 90

Общо 650 42 4830 434 480 5440
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тренировъчни средства в изслед-
ваните тренировъчни програми.

Спомагателни небегови средства 
за подфакторите от II-ро равнище 

Подфакторите от II-ро рав-
нище „силова издръжливост“ и 
„скоростно-силов потенциал“ се 
развиват и с небегови средства, 
чийто обем се измерва в минути. 
Годишният обем на средствата 
насочени за „силова издръжли-
вост“ е 650 минути, а за факто-
ра „скоростно-силов потенциал“ 
е 42 минути. На фигура 9 е она-
гледено съотношението в сред-

Фиг. 9. Разпределение на насочеността на спомагателните небего-
ви средства от второ равнище при модел за подготовка „Предимно 
изкачване“

ствата както следва: 94% силова 
издръжливост към 6% скоростно-
силов потенциал.

Чрез подскочна работа, силови 
комплекси и упражнения с теже-
сти се работи за силова издръж-
ливост през цялата година. Об-
щият обем е 650 минути (фиг. 
9). Той има най-големи стойно-
сти има в общо подготвител-
ния етап и началото на специал-
но подготвителния етап. След 
това в специално подготвител-
ния етап обемът им значително 
намалява, а в състезателния пе-
риод е само с поддържаща силова-
та издръжливост цел (фиг. 10).  
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Скоростно-силовите  подскоци 
и многоскоци са с общ обем от 42 
минути и се включват периодич-
но в тренировъчния процес от 
средата на специално подготви-
телния етап до етапа на късни-
те състезания, като допълвайки 
се със средствата за сила се цели 
поддържане на скоростно-сило-
вия потенциал (фиг. 10).

Спомагателни небегови средства 
за подфакторите от III-то равнище 

Много от средствата за раз-
витие на подфакторите от тре-
то равнище не са бягания и са с 
прекалено разнороден характер, 
поради което тяхното сравнение 

Фиг. 10. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмично-
то разпределение на небеговите средства за подфакторите от вто-
ро равнище при модел за подготовка „Предимно изкачване“.

може за се прави с голяма доза ус-
ловности. На фигура 11 е предста-
вено, че по 4% и с времетраене от 
по около 450 минути са усилията 
за бързина и сила, а големият дял 
от време се поделя за обща из-
дръжливост, координация и гъв-
кавост.

Освен огромния обем бегова ра-
бота, за базова издръжливост са 
включени и 4830 минути за други 
спортове и подвижни игри, като 
те са разположени основно в пре-
ходния период, общо подготви-
телния етап и по-малко в специал-
но подготвителния етап (фиг. 20).

Средствата за развитие на 
фактора „сила“ са кратките хо-
ризонтални и вертикални под-
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Фиг. 11. Разпределение на насочеността на спомагателните небегови 
средства от трето равнище при модел за подготовка „Предимно из-
качване“.

Фиг. 20. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмично-
то разпределение на времетраенето на другите спортове и подвиж-
ни игри за развитие общата издръжливост при модел за подготовка 
„Предимно изкачване“
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скоци, силовите комплекси, и 
упражненията с тежести. През 
общо подготвителния етап тех-
ния обем е най-висок. През специ-
ално подготвителния етап те 
значително намаляват, а през 
състезателния и преходния етап 
техния обем намалява до поддър-
жаща функция. Общия годишен 
обем е 434 минути (фиг. 21).

Средствата за развитие на 
подфактора „бързина и скорост-
ни способности“ са с общ годишен 
обем от 480 минути. На фигура 
22 е онагледено как през общо под-
готвителния етап постепенно се 
повишава обема им. В специално 
подготвителния етап и в състе-
зателния период са най-високите 
стойности на обема. Но в етапа 

Фиг. 21. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на средствата за сила при модел за подготовка 
„Предимно изкачване“

на късните състезания той на-
малява значително, достигайки 
минимални стойности, които ос-
тават минимални до края на пре-
ходния период.

При подфактора „координа-
ция и гъвкавост“ средствата са 
разпределени почти равномерно 
през цялата година, като само в 
състезателния период времетра-
енето им се повишава с около 30 
до 50% (фиг. 23). 

Изводи и препоръки

1. Основната част от спомага-
телните бегови средства за под-
факторите от второ равнище 
са насочени към развитието на 
темповата издръжливост. 
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Фиг. 22. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмично-
то разпределение на средствата за бързина и скоростни способности 
при модел за подготовка „Предимно изкачване“

Фиг. 23. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на средствата за координация и гъвкавост при 
модел за подготовка „Предимно изкачване“
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2. Най-значимият подфактор 
от второ равнище – темпова-
та издръжливост се развива чрез 
бяганията на равно, с интензив-
ност близка до състезателната, 
предимно в подготвителния пе-
риод.

3. От спомагателните сред-
ства насочени към развитието 
на подфакторите от трето рав-
нище най-големият дял от тре-
нировъчната работа е свързан с 
подфакторът базова издръжли-
вост. Той се явява фундаментът, 
върху които се изгражда цялата 
структура на тренировката.

Литература:

1. Разнообразие на специалната 
тренировка  /  Михаил Бъчва-
ров . - София : Медицина и физ-
култура, 1982;

2. Бъчваров, М. Специализирано 
разнообразие в леката атлети-
ка 2007;

3. Бъчваров, М., Славчев, А., Йор-
данов, С. Лекоатлетически кон-
трол 2001 С. 95;

4. Бъчваров, М. Лека атлетика 
1999 С. 99;

5. Завьялов К. В., Коновалов В. Н. 
Варианты организации специа-
льной подготовки / Горный бег.- 
М:, 2014. – № 1(10) С.10-14   

6. Кисьов К. Кинематична харак-
теристика на дисциплината 
планинско бягане в зависимост 
от различните наклони на тра-
сето.- сп. Лека атлетика и нау-
ка, бр.1 (13), 2013 г., стр. 113 – 119;

7. Кисьов К. Критерии за катего-
ризация на трасета за планин-
ското бягане. Сп. Лека атлети-
ка и наука, бр. 1 (14), 2014 г;

8. Adrian Woods, Training techniques 
available to coaches and athletes 
that are particularly appropriate 
to mountain running, Mountain 
running Seminar-Woods-technical 
aspects - WMRA, http://www.wmra.
ch/files/seminar/Seminar-Woods.
pdf;

9. Belotti, V. Training prior to winning 
silver at the World Mountain 
Running Championships (uphill 
only) in Kamnik, Slovenia2010. 
http://www.mountainrunning.net/
training/Valentina%20Belotti%20
training%202010.pdf 2010 г.;

10. Dematteis, M.  Training prior 
to winning bronze at the World 
Mountain Running Champion-
ships (up and down) in Tirana, Al-
bania 2011.;

11. Manzi, E. ‘’Training specific to 
up and down mountain races: 
triangular fartlek’’ http://www.
mountainrunning.net/training/
Triangular%20fartlek%20-%20
Emanuele%20Manzi.pdf;

12. Mark Tanaka, Race Tips, http://
www.mountainrunning.com, 
(30.03.2011).;

13. John Harding, TRAINING 
FOR MOUNTAIN RUNNING, 
http://www.mountainrunning.
coolrunning.com.au;

14. Славчев, А., Кисьов, К. Модел 
на спортния резултат в пла-
нинското бягане. сп. Лека ат-
летика и наука, бр.1 (16), 2016 г. 
стр. 62-65 ISSN:1310-3393;

15. Slavchev, А/1., Kisyov, К/1., 
Slavchev/1, I., Simeonov/2, 



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  65

A., Radich/2, Z. Classification 
of the training methods in 
mountain running. Research in 
Physical education, Sport and 

Адрес за кореспонденция:

Тел.: 0877608091
Email: k.kisyov@abv.bg 

Health. 2017, Vol. 6, No.1, pp. 
37-42 ISSN (Print): 1857-8152; 
ISSN(Online):1857-8160



66  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

Разпределение на специфичните тренировъчни
средства в макроструктурата за класическо
планинско бягане при модел на подготовка за вариант 
„предимно изкачване“

Костадин Кисьов

Резюме 
Въз основа на направени проучвания на тренировъчната и спорт-

но-състезателната дейност в планинското бягане е изследвано разпре-
делението на специфичните тренировъчни средства, които съвпадат 
или са много близки по биомеханика и биоенергетика до състезател-
ната изява или т.нар. състезателно упражнение. Целта на изследва-
нето е обособяване на принципен модел на седмичното разпределение 
на специфичните тренировъчни средства в макроструктурата за под-
готовка насочена за класическо планинско бягане вариант „Предимно 
изкачване“.  Използваните методи са: проучване на седмичния обем на 
тренировъчните средства в рамките на отделните мезоцикли в мак-
роструктурата и вариационен анализ на данните за изследваните тре-
нировъчни средства. Резултатите от изследването дават основание 
за формулиране на следните препоръки за спортната практика:

1. Препоръчително е съотношението между специфичните средства 
и базовите бегови средства да е приблизителното 1:4.

2. Необходимо е в състезателния и преходния период тренировъч-
ните бягания за развитие на специалната силова издръжливост да се 
заместват със спомагателните средства за развитие на подфактора 
от първо равнище - специфична издръжливост. Това са бягания наподо-
бяващи състезателния модел, но в различна степен облекчени условия.

Ключови думи: Планинско бягане, Трейл бягане, Фактори на пости-
жението, Класификация на тренировъчните средства, Специфични 
тренировъчни средства, Модел на годишната периодизация
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Macrostructural distribution of the specific training
tools for classic mountain running in a model of preparation 
for the „mainly uphill“ option

Kostadin Kisyov

Summary
Based on researches completed on the training and sport-racing activity in the 

mountain running, it has been observed the distribution of the specific training 
tools, that coincide or are very close in their biomechanics and bioenergetics to 
the racing activity or so called, racing exercise. 

The goal of the research is to define a principle model of the weekly 
distribution of the specific training tools in the macrostructure for preparation 
for the classic mountain running in its variation “Mainly up hill”.

Following methods were used: а) research of the weekly volume of the training 
tools within the framework of the separate mezzo-cycles in the macrostructure 
and b) variation analysis of the data received from the training tools explored. 

The results from the research give foundation to define following 
recommendations for the sport practice:  

1. The ratio between specific tools and the basic running tools is good to be 
approximately 1:4.

2. It is necessary in the racing and the transient period, that the training 
running for development of special strength endurance to be replaced with 
auxiliary/supportive tools, for development of the sub-factor from first level – 
specific endurance. Those are running’s that resemble racing model, but in а 
different degree of relieved conditions.

Key words: Mountain running, Achievement factors, Classification of the 
training tools, Specific training tools, Model of annual periodization

Съвременните тенденции в 
развитието на планинските бя-
гания налагат годишното пла-
ниране да бъде подчинено на 
целенасочена подготовка съо-
бразно специфичните условия на 
основното състезание. В тази 
връзка, успешното реализиране 
на потенциала на планинските 
бегачи, в голяма степен зависи 
от оптималното използване и 
разпределение на специфичните 
тренировъчни средства, които 
съвпадат или са много близки по 

биомеханика и биоенергетика до 
състезателната изява или т.нар. 
състезателно упражнение. Това 
са специалните средства, насоче-
ни към развиването на основни-
те фактори на постижението и 
разнообразно-специализираните 
средства за развиване на подфак-
торите от първо равнище (табл. 
1 и табл. 2) [15].

В таблица 1 е представена гру-
пата специални тренировъчни 
средства за развиване на основ-
ните фактори на постижение-
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Основни фактори Биоенергетичен 
режим

Специални 
тренировъчни 

средства

Условия на 
изпълнение

А. Специална силова 
издръжливост (ССИ)

3.Аеробно-
анаеробен 
(смесен) режим 
(ААн)
2.Аеробен 
режим-2 (А2)

1. Контролно 
състезателно бягане 
(КСБ) 
2. Темпово 
екстензивно 
(интервално) бягане 
(ЕИБ)
3. Продължително 
променливо бягане 
(Фартлек) (ФТК)
4. Интензивно 
продължително 
бягане (ИПБ)

1.Нагоре малък 
наклон 4°
2.Нагоре среден 
наклон 8°
3.Нагоре голям 
наклон 12°
4.Нагоре 
екстремен наклон 
16°
5.Относително 
равен участък
6.Надолу среден 
наклон 8°
7.Надолу малък 
наклон 4°
8.Надолу голям 
наклон 12°
9.Надолу 
екстремен наклон 
16°

Б. Специална 
скоростна 
издръжливост 
(ССкИ)

В. Специална 
скоростно-силова 
издръжливост 
(ССкСИ) 2. Аеробен 

режим-2 (А2)

5. Аеробно развиващо 
бягане (АРБ)
6. Аеробно 
изграждащо бягане 
(АИБ)

Таблица 1.  

Подфактори  
I равнище

Биоенергетичен 
режим 

Разнообразно-специализирани
тренировъчни средства

Условия
на изпълнение

I.1. Специфична 
издръжливост 
(СпИ)

3.Аеробно-
анаеробен 
(смесен) режим
(ААн)

1. Контролно състезателно 
бягане (КСБ)
2. Темпово екстензивно 
(интервално) бягане (ЕИБ)
3. Продължително 
променливо бягане
(Фартлек) (ФТК)
4. Интензивно 
продължително бягане (ИПБ)

10. Пресечен или 
планински терен 
наподобяващ 
състезателните 
условия
 

2.Аеробен 
режим-2 (А2)

5. Аеробно развиващо
бягане (АРБ)
6. Аеробно изграждащо
бягане (АИБ)

I.2. Специфична 
скорост
(СпСк)

3.Аеробно-
анаеробен 
(смесен) режим 
(ААн)

7. Повторно бягане (ПБ)
8. Интервално – темпово 
интензивно бягане (ИБ)

Таблица 2.  
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то, биоенергетичният им режим 
и условията, при които се изпъл-
няват.

В таблица 2 е представена 
групата разнообразно-специали-
зирани средства за развиване на 
подфакторите от първо равни-
ще, биоенергетичният режим и 
условията, при които се изпълня-
ват.

Целта на изследването е обо-
собяване на принципен годишен 
модел на разпределението на обе-
ма на специфичните тренировъч-
ни средства по седмици в целена-
сочена подготовка за вариант на 
състезание „предимно изкачване“ 
в класическото планинско бягане.

Задачи на изследването:

4. Определяне на обема на спе-
цифичните тренировъчни сред-
ства в макроструктурата и при-
ложението на тези средства по 
фактори и подфактори на пости-
жението. 

5. Анализ на разпределението 
на специфичните тренировъчни 
средства по седмици в рамките 
на макроструктурата

6. Формулиране на изводи
Обект на изследването е тре-

нировъчната и спортно-състеза-
телната дейност в планинското  
бягане, а предмет са специфични-
те тренировъчни средства, из-
ползвани в подготовката на пла-
нинските бегачи.

Обхват на изследване са 29 
тренировъчни програми на със-
тезатели по планинско бягане. 

Методиката на изследването 
включва:

4. Анализ на научно-методич-
ната литература за дълги бяга-
ния и планински бягания

5. Проучване на седмичния 
обем на тренировъчните сред-
ства в рамките на отделните 
мезоцикли в макроструктурата 
на тренировъчните програми на 
състезатели

6. Вариационен анализ на да-
нните за тренировъчните сред-
ства в макроструктурата

Една част от проучените лите-
ратурни източници разглеждат 
проблемите за специализираното 
разнообразие на тренировъчните 
средства [1,2,]., друга част раз-
глеждат спецификата на състеза-
телните трасета в планинското 
бягане [7,8] и тренировъчната 
методика [3,4,5,8,9,10,11,12,13,14]. 
Разгледани са 29 тренировъчни 
програми, от които 16 на състе-
затели от националните отбори 
по планинско бягане на България 
и Италия. 

Анализ на резултатите

В таблица 3 са представени 
средните стойности на седмич-
ния обем дистанция и денивела-
ция на специфичните трениро-
въчни средства в изследваните 
тренировъчни програми.

Проучването на подготовката 
на планинските бегачи специали-
зиращи се за състезание във вари-
ант „Предимно изкачване“ пока-
за, че всички специфични средства 
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са бягания нагоре срещу наклони с 
различна степен. Следователно 
може да се приеме, че всички спе-
циални средства са насочени към 
развитието на основния фактор 
на постижението „специална си-
лова издръжливост“.    

В изследваните от нас тре-
нировъчни програми средният 
годишен обем на специфичните 
тренировъчни средства е 1069 
км. От тях специалните сред-

ства за развитие на „специал-
ната силова издръжливост“ са с 
обем от 706 км или 66 % от обема 
на всички специфични средства. 
Специализираните средства за 
подфакторите от първо равни-
ще – „специфична издръжливост“ 
и „специфична скорост“ са с обем 
от 363 км и те съответно заемат 
34% от обема на специфичните 
средства (фиг. 1). Тези данни по-
казват, че съотношението между 

Фиг. 1. Годишен обем в километри дистанция на специфичните тре-
нировъчни средства в макроструктурата според насочеността им 
към основните фактори и подфакторите от първо равнище при мо-
дел за подготовка „Предимно изкачване“.

специалните и специализираните 
средства е приблизителното 2:1.

Освен в километри като раз-
стояние, обемът на специфич-
ните тренировъчни средства се 
измерва и в метри денивелация. 
Анализът на проучените от нас 
тренировъчни програми показа, 
че при специфичните трениро-

въчни средства положителната 
денивелация в рамките на макро-
цикъла е около 80 хил. метра. От 
тях 66 хил. метра, или около 80% 
от общата денивелация е натру-
пана при изпълнението на специ-
алните средства за развитие на 
„специалната силова издръжли-
вост (фиг. 2). 
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При специализираните сред-
ства за развитие на „специфична-
та скорост“ и „специфичната из-
дръжливост“ положителната де-
нивелация е около 15 хил. метра.

Тези резултати разкриват, че 
съотношението между специал-
ните и специализираните сред-
ства измерени в достигната де-
нивелация е 4:1.   

Специални средства за основни-
те фактори на постижението

При вариант на подготовка 
„Предимно изкачване“ директно-
то въздействие към основният 
фактор на постижението „спе-
циална силова издръжливост“ се 
реализира чрез бягания срещу на-
клони нагоре в четири степени 

Фиг. 2. Годишен обем в метри денивелация на специфичните трени-
ровъчни средства в макроструктурата според насочеността им към 
подфакторите от първо равнище при модел за подготовка „Предим-
но изкачване“.

на стръмност (табл. 1) [15]. На 
фигура 2 е онагледено как обемът 
от тези бегови натоварвания е 
концентриран предимно в под-
готвителния период и в състе-
зателните бягания през състеза-
телния и преходния период. Ви-
дно е, че най-високи стойности се 
достигат във втората половина 
на общо подготвителния етап и 
в първата част на специално под-
готвителния етап, където най-
често варира между 25 и 30 км 
седмично. 

Разпределението на денивела-
цията от специалните средства 
в рамката на макроцикъла не е 
идентично, но е сходно с разпре-
делението на дистанцията им. 
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Фиг. 2. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на километрите от средствата за развитие на 
„специална силова издръжливост“ при модел за подготовка „Предим-
но изкачване“.

Фиг. 3. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на денивелацията при средсвата за развитие на 
„специална силова издръжливост“ при модел за подготовка „Предим-
но изкачване“
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Най-много денивелация се на-
трупва във втората половина на 
общо подготвителния етап и в 
първите две трети части на спе-
циално подготвителния етап, 
където често надвишава 2500 ме-
тра седмично (фиг. 3).

Специализирани средства за 
подфактори от I-во равнище

Специфичните средства – бя-
ганията в пресечен или планин-
ски терен наподобяващ състе-
зателните условия се разделят 
в две направления (фиг. 4). Пър-
вото направление е насочено 
към развитието на подфактора 
„специфична издръжливост“, къ-
дето годишният обем в дистан-
ция е 285 км, което е 79% от об-

щия обем на специализираните 
средства. Второто направление 
средства е за развитието на под-
фактора „специфична скорост“, 
чиито годишен обем е 78 км. Съ-
отношението в дистанция меж-
ду средствата за „специфична 
издръжливост“ и „специфична 
скорост“ е 4:1, въпреки че трени-
ровъчните средства за специфич-
ната издръжливост се използват 
предимно в състезателния и в 
преходния период (фиг. 7). 

Общата положителна дени-
велацията натрупана за една го-
дина при специализираните сред-
ства за подфакторите от първо 
равнище е 15290 мера, като съот-
ветно за „специфична издръжли-

Фиг. 4. Годишен обем километри на специализираните тренировъч-
ни средства в макроструктурата според насочеността им към под-
факторите от първо равнище при модел за подготовка „Предимно 
изкачване“.
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вост“ е 7650 м, а за „специфична 
скорост“ е  7640 (фиг. 5), което е 
съотношение 1:1. 

Специализираните трениро-
въчни средства се изпълняват 
при различни наклони нагоре, в 
зависимост от конкретната цел 
и насоченост на въздействие. Да-
нните от нашето изследване по-
казват, че средния наклон срещу 
който се извършват бяганията 
за „специфична издръжливост“ 
е 2.68%. Това е малко повече от 
една четвърт от средната дени-
велация при състезателните ус-
ловия. Бяганията за развиване на 
другия подфактор „специфична 
скорост“ са при среден наклон от 
9.78 % (фиг. 6), който на практи-
ка е основният наклон на състеза-
телните условия.

Фиг. 5. Годишен обем в денивелация в метри на специализираните 
тренировъчни средства в макроструктурата според насочеността 
им към подфакторите от първо равнище при модел за подготовка 
„Предимно изкачване“.

На фигура 7 е показано как тре-
нировъчните средства за разви-
тие на „специфичната издръжли-
вост“ се използват предимно в със-
тезателния период. В преходния и 
подготвителния период тяхната 
употреба е минимална. Средства-
та за другия фактор от първо 
равнище – „специфична скорост“ 
имат сравнително равномерно 
разпределение – около 2-3 киломе-
тра седмично през подготвител-
ния период и първата половина на 
състезателния период. След това 
в етапа на късните състезания и 
в преходния период тяхната упо-
треба значително намалява.

В диаграмата онагледяваща 
разпределението на денивелаци-
ята при специфичните средства 
(фиг. 8) е видно, че за разлика от 
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Фиг. 6. Среден наклон в проценти, при който се изпълняват специали-
зираните тренировъчни средства в рамката на макроструктурата.

Фиг. 7. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на километрите от специализираните средства 
при модел за подготовка „Предимно изкачване“.

показателя дистанция (фиг. 7), 
стойностите на денивелацията 
при средствата за „специфична 

скорост“ са близки до тези от 
средствата за „специфична из-
дръжливост“.



78  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

Интересно е да се разгледа вза-
имовръзката в разпределението 
на средствата за развиване на 
основния фактор „специална си-
лова издръжливост“ и подфакто-
ра „специфична издръжливост“. 
В целия подготвителен период 
значимо преобладават средства-
та за „специална силова издръж-
ливост“. След това в първата 
част на състезателния период 
тренировъчните бягания за раз-
витие на „специалната силова 
издръжливост“ постепенно се 
заместват със спомагателните 
средства за развитие на под-
фактора „специфична издръжли-
вост“ (фиг. 9). Това са бягания в 
наподобяващи състезателния 
модел, но в различна степен об-

Фиг. 8. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на метрите денивелация от специализираните 
средства при модел за подготовка „Предимно изкачване“.

лекчени условия, чрез намаляване 
на наклоните и денивелацията. 
При сравняване на показателите 
дистанция и денивелация (фиг. 9 
и фиг. 10) е видно значителното 
намаляване на денивелацията 
при средствата за подфактора 
„специфична издръжливост“. 

Средствата за развитие на 
подфактора „специфична ско-
рост“ присъстват почти през 
всички етапи на подготовката, 
като най-високи стойности на 
дистанцията се достигат през 
специално подготвителния етап 
и етапа на ранните състезания 
(фиг. 11), а в периода на късните 
състезания и преходния етап 
тяхната употреба е най-ниска. 
Почти идентично е и разпреде-
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Фиг. 9. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмично-
то разпределение на дистанцията от средствата за специална сило-
ва издръжливост и за специфична издръжливост при вариант на под-
готовка „Предимно изкачване“

Фиг. 10. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмично-
то разпределение  на денивелацията в бяганията за специална силова 
издръжливост и за специфична издръжливост при вариант на подго-
товка „Предимно изкачване“.
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Фиг. 11. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на дистанцията от средства за специфична ско-
рост при модел за подготовка „Предимно изкачване“

Фиг. 12. В рамките на макроцикъла по абсцисата е показано седмич-
ното разпределение на денивелацията в метри от средства за специ-
фична скорост при модел за подготовка „Предимно изкачване“
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лението на денивелацията, като 
разликата е, че най-високите є 
стойности са в общо подготви-
телния етап и след това посте-
пенно намалява (фиг. 12).

Изводи:

1. При подготовка за вариант 
„предимно изкачване“  всички спе-
циални средства са насочени за 
развитие на фактора специална 
силова издръжливост. 

2. В състезателния и преходния 
период тренировъчните бягания 
за развитие на специалната си-
лова издръжливост се заместват 
със спомагателните средства за 
развитие на подфактора от пър-
во равнище - специфична издръж-
ливост. 

3. Денивелацията при специ-
фичните бягания е с най-високи 
стойности във втората полови-
на на общо подготвителния етап 
и в първата половина на специал-
но подготвителния етап.

Препоръки за спортната прак-
тика:

1. Препоръчително е съотно-
шението между специфичните 
средства и базовите бегови сред-
ства да е приблизителното 1:4.

2. Необходимо е в състезател-
ния и преходния период трени-
ровъчните бягания за развитие 
на специалната силова издръжли-
вост да се заместват със спома-
гателните средства за развитие 
на подфактора от първо равнище 
- специфична издръжливост. Това 

са бягания наподобяващи състе-
зателния модел, но в различна 
степен облекчени условия.
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Основни грешки при стрелбата в биатлона
вследствие на неправилно дишане

Михайл Клечоров

Резюме. В настоящото проучване ще бъдат разгледани допускани-
те основни грешки вследствие на неправилно дишане при стрелбата в 
биатлона. В продължение на 5 месеца беше извършено педагогическо на-
блюдение при стрелковата подготовка на биатлонистките от нацио-
налният отбор по биатлон на България. След анализа и обобщението 
на събрания материал беше изработена таблица 1, в която са показани 
основните грешки при стрелбата вследствие на неправилно дишане в 
биатлона, допускани в различна степен от спортистите. Практически 
всички грешки свързани с дишането по време на изстрела се „лекуват“ 
еднакво. Целесъобразно е да се преустанови процеса на апное на издиш-
ване и да се премине към обучение на задържане на дишането само след 
издишване 1/3 от поетият въздух. Ако при това си действие цевта на 
оръжието не е в обсега на мишената е нужно поправка на заетото по-
ложение за стрелба, за да бъде възможно прицелването. В биатлона съо-
бразно специфичният режим на провеждане на стрелбата са възможни 
два варианта за прилагането й: с непълно вдишан и с непълно издишан 
въздух.

Ключови думи: биатлон, дишане, основни грешки

Basic mistakes in biathlon shooting due
to improper breathing

Mihayl Klechorov

Abstract. In the present study will be considered the main mistakes made 
due to improper breathing in biathlon shooting. For 5 months a pedagogical 
observation was carried out during the shooting training of the biathletes from 
the national biathlon team of Bulgaria. After the analysis and summarization 
of the collected material, Table 1 was made, which shows the main mistakes 
in shooting due to improper breathing in biathlon shooting, made to varying 
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degrees by athletes. Virtually all breathing mistakes during the shot are 
“treated” equally. It is advisable to stop the process of exhalation apnea and to 
move to training in respiratory arrest only after exhalation 1/3 of the inhaled 
air. If in this action the barrel of the weapon is not within range of the target, 
it is necessary to correct the shooting position in order to be able to aim. In the 
biathlon, according to the specific mode of shooting, there are two options for 
its application: with incompletely inhaled and incompletely exhaled air.

Keywords: biathlon, breathing, major mistakes

Въведение

Целесъобразната техника на 
дишане е една от най-важните 
предпоставки за ефективното 
извършване на прицелването в 
процеса на провеждане на стрел-
бата в биатлона. Критерий за 
качеството на дишането при 
провеждането на стрелбата е не-
говата равномерност изразена в 
ритмичността на протичането 
на фазите на дихателния цикъл: 
– вдишване, издишване и задър-
жане на дишането (дихателна 
пауза – апное), както изразено и 
в координация с останалите еле-
менти от техниката на стрел-
ба. От дишането на стрелеца за-
виси не само резултата от всеки 
изстрел, но и изпълнението на 
цялото упражнение като цяло. 
Процесът на дишане предизвик-
ва ритмични колебания на гръд-
ната клетка, стомаха, раменния 
пояс (Палакарски, 2016). Те се пре-
дават на системата „стрелец – 
оръжие”, като биха предизвикали 
нарушаване на нейното равнове-
сие. 

Преди стрелбата биатлонис-
тите изпълняват интензивно 
физическо натоварване, вслед-
ствие на което дишането се учес-

тява до около 50 цикъла в минута. 
Дихателният цикъл се съкращава 
за сметка на съкращенията при 
вдишването, издишването и пъл-
ното отсъствие на дихателната 
пауза. Паузата при дишането за 
възпроизвеждането на изстрел 
при биатлонистите е необходимо 
да се създаде изкуствено, за уто-
чняване на прицелването и обра-
ботването на спусъка.

Точната стрелба в биатлона е 
възможна само в два варианта на 
задържане на дишането – изпъл-
нение на стрелбата при непълно 
вдишване или на непълно издиш-
ване. В биатлона след физическо 
натоварване точната стрелба 
след пълно вдишан въздух, как-
то препоръчва (Юрьев, 1962) - в 
спортната стрелба, е невъзмож-
на, както и при пълно издишан 
въздух според (Nitzsche, 1998). При 
пълно вдишан въздух се предиз-
виква увеличаване на налягането 
в гръдният кош и повишаване на 
напрежението на мускулатурата, 
а от там се затруднява и насоч-
ването на оръжието в мишената 
(Пугачев, 2002) „...Високото на-
лягане, което подпомага преда-
ването на сърдечните пулсации 
на тялото, вследствие на което 
се нарушава устойчивостта на 
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насоченото в целта оръжие” (Па-
лакарски, 2016). Освен това, гло-
тисът често остава открит и 
спортистът може плавно да из-
върши несъзнателно издишване и 
съществено да се измени прицел-
ването по вертикала. При непъл-
но вдишване се изпитва по-малък 
кислороден глад, което благопри-
ятства към качествен изстрел, 
особено към скоростна стрелба 
(Купер, 2007; Евстратова, Сер-
геева, Чукардина, 1989; Савицкий, 
1981; Корха, 1987). На съвременен 
етап от развитието на биатло-
на задържането на дишането при  
не пълно вдишан въздух се смята 
за грешка (Nitzsche, 1998, Кедяров, 
2007). Повишава се напрежението 
на определени мускули и наруша-
ване на тяхната съгласуваност  в 
стабилизирането на положение-
то за стрелба. Привържаници-
те на този метод на задържане 
на дишането подкрепят този 
факт с това, че по-малкият кис-
лороден дълг ще увеличи възмож-
ността да се удължи времето за 
прицелване. Но високият ритъм 
на стрелба в съвременният би-
атлон, между който се възпро-
извеждат изстрелите е в диапа-
зона от (1,5 – 2,5 сек.), при което 
този метод се явява неактуален 
за провеждане на стрелбата. 

Задържането на дишането при 
напълно издишан въздух също се 
отразява неблагоприятно върху 
устойчивостта на оръжието „...
предизвиква увеличение на кисло-
родният дълг и на всички проце-
си, зависими от него – повишено 
напрежение на мускулатурата, 

рефлекторно съкращаване на ди-
афрагмата, понижаване остро-
тата на зрението” (Палакар-
ски, 2016). При напълно издишан 
въздух се създава предпоставка 
състезателя несъзнателно да за-
почне да поема въздух, което ще 
доведе до съществено отклоне-
ние на оръжието от целта. При 
издишването мускулатурата се 
отпуска (разхлабва), ЧСС се за-
бавя, положението за стрелба 
става по-стабилно, колебанието 
на оръжието се намалява (Пота-
пов, 2008; Кедяров, 2007; Nitzsche, 
1998). Дълбочината на издишва-
нето е произволна за всеки състе-
зател и от изстрел към изстрел 
трябва да бъде еднаква. Въпреки, 
че могат да се срещнат препо-
ръки, при които остатъчният 
обем от издишания въздух съста-
вя 2/3 или 1/3 при пълно вдишва-
не (Nitzsche, 1998). Най-оптима-
лен вариант за провеждането на 
стрелбата в биатлона се смята 
задържането на дишането при 
непълно издишване на поетият 
въздух (фиг. 1).

Проблема при изграждането на 
дихателните паузи „апное” и ко-
ригирането на основните грешки 
в дишането допускани при биат-
лонистите с използване на сред-
ствата на специалната стрелко-
ва тренировка и разработването 
на методика за отстраняване на 
технико-тактическите грешки в 
стрелбата се явява доста акту-
ален. Направените целенасочени 
предварителни проучвания на 
специализираната литература и 
практика в областта на биатло-
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на дадоха основание да се форму-
лира Тезата, че тренировъчният 
процес в биатлона, целенасочено 
ориентиран към откриване на 
основните грешки при стрелба-
та вследствие на неправилно ди-
шане, би бил значително по-ефек-
тивен при условие, че същият се 
реализира на базата на ясно очер-
тана, ефективна програма за ко-
рекция на грешките, която пред-
полага ясна идея за правилното 
изпълнение на елемента дишане 
от техниката на стрелба и пътя 
за неговото усвояване.

Целта на изследването е да 
се определят основните грешки 
при дишането в техниката на 
стрелба и анализ на възможните 
последствия от тях при диха-
телните паузи.

В съответствие с така по-
ставената  цел, бяха определени 
следните задачи:

1. Да се изучи теоретичната 
и методичната литература по 
проблема на изследването.

2. Педагогическо наблюдение.

Фиг. 10.1. Техника на дишане при стрелбата в биатлона (по Nitzsche)    
Фиг. 1. Техника на дишане при стрелбата в биатлона (Nitzsche 1998)

3. Да се провери мнението на 
треньори по отношение на до-
пусканите основни грешки при 
стрелбата в биатлона.

Методи и организация
на изследването

С оглед на целта и поставени-
те задачи на изследването, бяха 
използвани следните научноиз-
следователски методи:

1. Библиографски анализ на спе-
циализираната литература по 
проблема.

2. Педагогическо наблюдение. 
3. Беседа с треньори по биат-

лон.
В продължение на 5 месеца 

беше извършено педагогическо 
наблюдение при стрелковата 
подготовка на биатлонистки-
те от нац. отбор по биатлон на 
България. Беше проведена беседа 
с треньори по биатлон с цел оп-
ределяне на основните грешки 
при дишането в стрелбата и въз-
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можност за тяхното отстраня-
ване. Грешните действия бяха 
идентифицирани посредством 
наблюдения с използване на из-
мервателна апаратура, оценка 
на фото и видеоматериали и 
анализ на отстреляните мише-
ни.

Грешки Последствия Възможни корекции

Спортиста възпроизвежда 
изстрел при пълно 
отсъствие на задържане на 
дишането „апное” (фиг. 2).

Води до отклонения по вер-
тикала; Колкото по-големи 
са колебанията на оръжието, 
толкова по далечни са пропу-
ските (фиг. 6.а)

Тренировка на 
дихателната дейност и 
„апное” в групов ритъм, 
треньора задава темпа, 
в началото се започва 
със суха стрелба;

Възпроизвеждане 
на изстрел при 
неокончателно задържане 
на дишането (фиг. 2).

Води до далечни пропуски 
(фиг. 6.а).

Тренировка на 
дихателната дейност и 
„апное” в групов ритъм, 
треньора задава темпа, 
в началото се започва 
със суха стрелба;

Биатлонистът възпроиз-
вежда изстрел при задър-
жане на дишането след пъл-
но вдишване (фиг. 3).

Води до напрежение на мус-
кулатурата; влияе негатив-
но на стабилността на оръ-
жието при прицелването 
(фиг. 6.b).

Апноето се осъществява 
при изпразване на белия 
дроб с въздух около 1:3;

Възпроизвеждане на 
изстрел при пълно 
издишване (фиг. 4).

Кислородния дълг 
влияе негативно 
на стабилността 
на положението и 
прицелването (фиг. 6.c).

Стрелба от основно 
положение и стрелба 
с натоварване; 
Дихателната дейност 
се проследява по 
движението на 
гръдният кош.

Спортистът 
възпроизвежда изстрел при 
непълно вдишан въздух.

Води до несъгласуваност 
на мускулните усилия в 
положението за стрелба.

Апноето се осъществява 
при изпразване на 
белия дроб с въздух 
около 1:3; Дихателната 
дейност се проследява 
по движението на 
гръдният кош.

Анализ на резултатите

След анализа и обобщението на 
събраният материал беше израбо-
тена таблица, в която са показани 
основните грешки при стрелбата 
вследствие на неправилно дишане 
в биатлона, допускани в различна 
степен от спортистите.

Таблица 1. Основни грешки при стрелбата в биатлона вследствие
на неправилно дишане. Последствия, отстраняване на грешки
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Твърде дълго задържане на 
дишането преди изстрела.

Влияе отрицателно на ритъ-
ма на стрелба и времето на 
престой на стрелбището; 
Увеличаване на въглеродния 
двуокис в кръвта, тремор на 
мускулатурата, нарушаване 
на прицелването и удържане-
то на оръжието.

Упражнения на 
дихателната дейност 
посредством групов 
ритъм задаван от 
треньора – в началото 
при суха стрелба;

Срив при задържането на 
дишането преди възпроиз-
веждането на изстрела. В 
състояние на „апное” биат-
лонистът не успява да по-
стигне устойчиво положе-
ние за стрелба (фиг. 5).

Ниска стрелкова устойчи-
вост следствие на недос-
татъчна тренираност; 
При възпроизвеждането на 
изстрела, на спортиста не 
му достига въздух и се стре-
ми към по-бързо натискане 
на спусъка за да се „отърве” 
от него; Получава се голямо 
разсейване на попаденията 
(фиг. 6.c).

Упражнения на дихател-
ната дейност посред-
ством групов ритъм 
задаван от треньора 
– в началото при суха 
стрелба;

Фиг. 2. Възпроизвеждане на изстрел без апное (без задържане на диша-
нето).

Фиг. 3. Нецелесъобразно задържане на дишането за възпроизвеждане 
на изстрел – при пълно вдишване
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Фиг. 6. Разположение на попаденията върху мишените, вследствие на 
извършени грешки при неправилно дишане: a – разсейване по верти-
кала; b – изместване на СТП горе в дясно; c – равномерно разсейванe

Фиг. 4. Нецелесъобразно задържане на дишането и възпроизвеждане 
на изстрел при пълно издишване

Фиг. 5. Нецелесъобразно задържане на дишането за възпроизвеждане 
на изстрел при пълно издишване
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Заключение

От посочените в таблицата 
основни грешки при стрелбата 
в биатлона вследствие на непра-
вилно дишане, последствията от 
тях и необходимостта от от-
страняването им можем да обоб-
щим следното: 

Практически всички грешки 
свързани с дишането по време на 
изстрелът се „лекуват“ еднакво. 
Целесъобразно е да се преустано-
ви процеса на апное на издишване 
и обучение на задържане на диша-
нето само след издишване 1/3 от 
поетият въздух. Ако при това си 
действие цевта на оръжието не е 
в обсега на мишената е нужно по-
правка на заетото положение за 
стрелба за да бъде възможно при-
целването. При формирането на 
вариативни технически прийоми 
винаги включва корекция на греш-
ки. В процеса при отстраняване-
то на грешките при неправилно 
дишане, следва да се съблюдават 
общоизвестните дидактически 
принципи, които предполагат 
професионални знания за обекта 
по отношение на дадения вид 
спорт, опит и активно творче-
ско участие на спортиста.

Изводи

1. В биатлона съобразно специ-
фичният режим на провеждане 
на стрелбата са възможни два 
варианта за прилагането й: с не-
пълно вдишан и с непълно изди-
шан въздух.

2. При наличие на комплекс 
от грешки корекцията трябва 
да бъде насочена към основната 
грешка – дишането.

Препоръки

В работата по коригиране на 
грешките вследствие на непра-
вилно дишане е необходимо широ-
кото прилагане на методите на 
обективизиране, а също и оценка 
на видеоматериали. Те позволя-
ват на треньора да види скри-
тите действия на дихателната 
дейност (фината координация), 
като се проследи движението на 
гръдният кош. Освен това, из-
ползването на тези методи при 
анализа на данните позволява де-
тайлно фиксиране на времевата 
структура на действията.

Литература 

1. Кедяров, А. П., (2007). Обучение 
стрелбе в биатлоне : пособие 
для тренеров и спортсменов / 
А. П. Кедяров. – Минск : Поли-
рек, - 104 с.

2. Корха, А. Я., (1987). Спортив-
ная стрельба: учеб. для ин-тов 
физ. культурьи / под общ. ред. 
А.Я. Корха. – М.:Физкультурьа 
и спорт, – 255 с., ил.

3. Купер, Д. [електронньий ресурс 
2007]. Искусство винтовки / Д. 
Купер ; пер с англ. Д. Рубина // 
Ружие – 1999., - 1 – 6; 2000., - № 1, 
3, 6 // http://arch07.narod.ru.

4. Льижньй спорт, (1989)., учеб. 
для ин-тов и техникумов физ. 



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  91

культурьи / под ред. В. Д. Ев-
стратова, Б. И. Сергеева, Г. Б. 
Чукардина. – М.: Физкультура и 
спорт,– 319 с.

5. Палакарски, Г. И. (2016). Биат-
лон / Стрелкова подготовка – 
монография /, Изд. НСА ПРЕС. 
София, 2016 –  165-221 с.

6. Потапов, А. А. (2008). Ис-
кусство снайпера / А. А. По-
тапов [електронньй ресурс] //
http://arch07.narod.ru/ potapov.

7. Пугачев, А. В. (2002). Совер-
шенствование техники стре-
льбьи из пневматической вин-

товки на основе средств сроч-
ной информации: дис.... канд. 
пед. наук. / А. В. Пугачев., – 
М.:РГАФК, – 162 с.

8. Савицкий, Я. И. (1981). Биатлон, 
/ Я. И. Савицкий. – М. : Физкуль-
тура и спорт, – 168 с.

9. Юрьев, А. А. (1962). Спортив-
ная стрельба / A. A. Юрьев., – М. 
: Физкультура и спорт, – 544 с.

10. Nitzche, K. (1998). Biathlon: 
Leistung – Training – Wettkampf; 
Ein Lehrbuch fur Trainer, Ubungs-
leiter und Aktive / hesg. Von Lim-
pert Verlag Wiesbaden. 358p.

Адрес за кореспонденция:                                                         

Ас. Михайл Клечоров, доктор
НСА „Васил Левски”
Катедра „Снежни спортове”                                                                                   
e-mail: mischo_kl@abv.bg                                  



92  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

Модел за начално обучение по плуване
при подрастващи 7-11 годишни – стил кроул

Димитър Трендафилов

Резюме. Началното обучение по плуване при подрастващи е един 
от основните структурно-функционални елементи на управлението и 
развитието на плуването в страната. 

В публикацията са представени: теоретични аспекти, включително 
модел за управление на началното обучение по плуване; резултати от 
експериментална методика на научно-приложна дейност; 77 специфич-
ни упражнения, изпълнени в три етапа на обучението по плуване – ета-
пи на начално, задълбочено и етап на затвърдяване и усъвършенстване, 
приложени на 40 подрастващи, на възраст 7-11 годишни. Методиката 
има препоръчителен характер. Тя е приложена в началното обучение по 
плуване на 459 подрастващи в периода 2012-2020 г. 

Обосновано е нейното приложение в бъдещата дейност на държав-
но-обществените институции и организации в страната. А също така 
и при подготовката на треньори, методисти, инструктори, мениджъ-
ри в тази област на физическото възпитание и спорта.

Ключови думи: плуване, начално обучение, подрастващи, модел, ме-
тодика, стил „кроул“, принципи, етапи, упражнения. 

Model for initial swimming training for teenagers
aged 7-11 - crawl style

Dimitar Trendafilov

Abstract. The initial education in swimming of the growing up generation 
is one the basic structural-functional elements of the management and 
development of swimming in the country. 

The publication presents: theoretical aspects, including a model for the 
management of the initial swimming education; results of the experimental 
methodology of the scientific-applied activity; 77 specific exercises, performed 
during the three stages of the swimming education – initial, thorough and a 
stage of confirming and perfecting, applied to 40 growing up children between 
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the age of 7-11 years. The methodology is of recommended nature.  It has been 
applied during the initial swimming education of 459 children during the 
period of 2012-2020. 

Its application is well-grounded for the future activities of the state-public 
institutions and organizations in the country as well as for the preparation of 
coaches, methodologists, instructors, managers in that field of the physical 
education and sport.  

Key words:  swimming, initial education, growing up generation, model, 
methodology, “crawl” style, principles, stages.  

Въведение

Възприемането на принципа 
„държавно-обществено управле-
ние“ на националната система за 
физическо възпитание и спорт, 
след 1992 г., в България предиз-
виква динамични промени в упра-
влението и развитието на от-
делните спортове. Един от тях 
е плуването. По своята същност 
той е специфичен спорт – много-
образие на елементи и социални 
функции. Управлението на плу-
ването в страната е сложна со-
циална и икономическа система /
Трендафилов, Д., 2020/. 

Началното обучение по плува-
не при подрастващи е един от 
основните елементи в развитие-
то на плуването в страната – в 
областите и общините. Начал-
ното обучение при подраства-
щи има специфични особености 
(възрастови, полови, физиологич-
ни, психологични, педагогически, 
социални, материално-техниче-
ски, кадрови, законодателни и 
правно-нормативни). В България 
е налице дългогодишен опит в 
теоретичните, научно-прилож-
ни изследвания и добри практики 

в обучението на подрастващи в 
стиловете кроул, гръб, бруст и 
бътерфлай. Проектиран и експе-
риментиран е съвременен модел 
на технологии и механизми за уп-
равление на началното обучение 
по плуване при подрастващи /
Трендафилов, Д.,  2020/. 

В тази връзка: Кутинчева, П., 
Нейкова, Цв., (2008) проектират 
система за обучение по плуване, 
вкл. комплекс от взаимосвързани 
упражнения по плуване – стилове: 
кроул; бруст; делфин (вкл. етапи, 
техника на обучението); Анге-
лова, Т., 1985 предлага модел на 
мрежови график за спецификата 
за методиката на 37 упражнения 
за обучение по плуване на деца от 
предучилищна възраст.

След 2011 г. държавата /Минис-
терството на физическото въз-
питание и спорта, в последствие 
Министерството на младежта 
и спорта) чрез национални про-
грами „Научи се да плуваш“ на-
сърчава и подпомага финансово 
участието на децата в начално-
то обучение по плуване. На този 
етап активно е участието на 



94  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

спортните клубове по плуване и 
водна топка в създаване на орга-
низация за привличане и участие 
на подрастващи в групите за 
обучение по плуване в условията 
на общините. Един от първос-
тепенните фактори за ефектив-
ността на този процес е прила-
гането на съвременни методики 
за ефективно обучение на подра-
стващи в овладяване (формиране 
на умения, знания и навици) за 
различните плувни стилове. 

Цел, задачи и методика

Цел на изследването е проек-
тиране и експериментиране на 
модел, включително методика, 
технология и механизми за начал-
но обучение по плуване при подра-
стващи – стил „кроул“.

Задачи: 
1. Създаване на теоретичен мо-

дел на управление на началното 
обучение по плуване при подра-
стващи 7-11 годишни деца – стил 
„кроул“. 

2. Експериментиране на ме-
тодика за начално обучение по 
плуване при подрастващи – стил 
„кроул“. 

Методика

За настоящето изследване е 
приложена методика: анализ на 
литературни и документални 
източници, системен подход, 
наблюдение, интервю, експерт-
на оценка, функционален анализ /
Миликина, С., Ценков, А., Тодо-
рова, С., Борисова, И. и др., 2019/, 

експертна оценка /Миликина, С., 
Тодорова, И., Джилджов, А., 2019/.

 Приложен е концептуален 
модел интегративността във 
физическото възпитание и спор-
та /същност, развитие и насоки 
на реализация /Костов, К., 2013/. 
Особено внимание е отделено на 
функциите на началното обуче-
ние по плуване при подрастващи 
(развлекателни, възпитателни, 
образователни, здравни, социал-
ни, физическа активност и деес-
пособност). 

Обект на изследването са 40 
момичета и 40 момчета на въз-
раст 7-11 години. Изследването 
се проведе на плувен басейн на 
Национална спортна академия 
„Васил Левски“ („Мадара“) в пе-
риода 01.10.2019 г. – 31.01.2020 г., 
организатор и изпълнител на 
началното обучение по плуване е 
асистент Димитър Трендафилов 
– преподавател в катедра „Водни 
спортове“. 

Анализ на резултатите 

Управлението на началното 
обучение по плуване при подра-
стващи в стила „кроул“ и в по-
следователност гръб, бруст и 
бътерфлай, като устойчив и 
продължителен процес, има за 
цел да осигури реализация на ком-
плекс от социални функции. Те 
са: поддържане и укрепване на 
здравето, овладяване на знания, 
умения и навици за практикуване 
на спорта плуване, формиране на 
нравствени, волеви и хигиенни 
навици, оползотворяване на сво-
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бодното време, осъществяване 
на системна двигателна актив-
ност, превенция срещу удавяне 
във водна среда. 

Това обективно обуславя не-
обходимостта от разширяване 
участието в началното обучение 
по плуване в условията на плувни 
басейни, крайбрежни зони, полз-
ване на охраняеми, обезопасени 
водоеми.

С приложение на системния 
подход на фиг. 1 е представен те-
оретичния модел за начално обу-
чение по плуване при подраства-
щи – стил „кроул“. 

Той съдържа взаимосвърза-
ни елементи във вътрешната 

Фиг. 1. Управление на началното обучение по плуване – стил кроул, 
при подрастващи 7-11 годишни.

и външната среда на обучение 
– фактори, които оказват влия-
ние върху процеса последовател-
но, взаимосвързано протичане на 
обучението. В началното обуче-
ние на подрастващите първос-
тепенно е значението на взаимо-
връзката между субект и препо-
давател, треньор (инструктор); 
обект на управление – подраства-
щи /пол, възраст/; спортния клуб 
като субект на организацията 
на началното обучение; родител, 
който осигурява привличането и 
участието на подрастващите в 
процеса (заниманията) на обуче-
нието по плуване /Маринов, Т., 
2020/. 



96  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

В перспектива мащабите на 
управление и развитие на начал-
ното обучение по плуване при 
подрастващи е в зависимост от 
участието и активността на 
субектите във външната среда: 
Министерството на образовани-
ето и науката /МОН/; Министер-
ството на младежта и спорта /
ММС/, Българска федерация плув-
ни спортове /БФПС/; Министер-
ството на здравеопазването /МЗ/; 
общините; други организации /
Български червен кръст /БЧК/. 
Тези субекти могат да участват 
в: политиката, стратегията и 
програмирането на развитие на 
началното обучение в общините 
в условията на учебните заведе-
ния и спортните клубове. 

При определяне на вида упраж-
нение и тяхното изпълнение в 
отделните етапи на началното 
обучение по плуване е приложен 
комплекс от дидактически прин-
ципи: многостранност, оздра-
вителна насоченост, научност, 
съзнателност, активност, на-
гледност, системност, последо-
вателност, достъпност, инди-
видуален подход, овладяване на 
знания, умения и навици, непре-
къснатост, системност, прило-
жимост /Маринов, Т., 2020; Цон-
кова, Д., 2017/.

В съответствие със специфич-
ните особености на протичане 
на процеса на началното обуче-
ние по плуване при подраства-
щите и отделихме значение на 
приложение на принципа „пре-
венция на риска“. В теоретичен 
аспект /Славчев, И., 2016/ обосно-

вава същността и специфичните 
особености на този важен прин-
цип. Предлага основни обхвати 
за оцеляване, преодоляване и пре-
дотвратяване на различни по 
характер рискове в областта на 
двигателната активност и спор-
та. Кирилова, И, Джобова, Ст., 
Андонов, Ст., /2018/, обосновават 
рисковите ситуации, които въз-
никват  при заниманията по плу-
ване във водна среда. 

Акцентират внимание върху 
необходимостта от експертна 
оценка на рисковите фактори, 
които могат да възникнат ди-
ректно и индиректно при експло-
атация на съоръженията /водни 
басейни и площи/; подготовката 
на човешки ресурси /треньори, 
преподаватели, инструктори, 
спасители, помощен персонал/; 
социална среда.

На таблица 1 е представен мо-
дел на методика за начално обуче-
ние по плуване на подрастващи 
7-11 годишни стил кроул.

В модела са включени 77 вза-
имосвързани упражнения, които 
се изпълняват в три етапа на 
обучението по плуване: 

– етап за начално разучаване 33 
(42,8%) упражнения;

– етап на задълбочено разучава-
не 20 /26%/ упражнения; 

– етап на затвърдяване и усъ-
вършенстване 24 (31,2%) упраж-
нения.

За изпълнението на всяко уп-
ражнение се прилага специализи-
рана методика.  

Началното обучение по плува-
не при подрастващи се провежда 
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в 72 дни, включително общо 36 
занимания, балансирано разпреде-
лени в съответствие със специ-
фиката на отделните етапи на 
програмираното обучение. 

Крайната оценка за успешно за-
вършилите начално обучение по 
плуване стил кроул подрастващи 
е направена чрез упражнение № 77 
(вкл. тестове за оценка техника-
та на изпълнение на отделните 
елементи за плуване само с крака, 
само с ръце, както и на цялостна 
координация на стила кроул, тех-
ника на дишане). 

Завършилите успешно курса за 
начално обучение по плуване на 

стил кроул подрастващи са общо  
72 (90%). От тях момичета 38 
(95%), момчета 34(85 %). 

С оценка отличен 6 са завър-
шили курса общо: 22 момичета 
и момчета (30,5%), мн.добър 5 
– 18(25,0%), добър 4 - 20(27,8%), 
среден 3 - 12(16,7%). Във време-
то на обучение в стил бруст се 
предоставя възможност на неза-
вършилите успешно стил кроул 
да положат усилия за неговото 
овладяване. Минимални са раз-
личията в оценките на подра-
стващите момичета и момчета 
(фиг. 2).

Фиг. 2. Структура на оценките на подрастващите (7-11 г.) за овладя-
ване на начално обучение по плуване стил „Кроул“
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 в
од

а.
 К

ро
ул

ов
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 к

ра
ка

т
а,

 р
ъц

е,
 и

зп
ън

ат
и 

на
пр

ед
, б

ез
 д

ви
ж

ен
ия

 н
а 

ръ
ц

ет
е 

за
 в

ди
ш

ва
не

, с
 п

ла
вн

иц
и.

4-
8

25
 м

.

18
.

Н
а 

су
ш

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 о

т
 п

оз
иц

ия
 „

пл
ан

к“
. 

И
зп

ъл
ня

ва
 с

е 
по

вд
иг

ан
е 

на
 к

ра
ка

т
а 

на
го

ре
, с

м
ян

а 
на

 к
ра

ка
т

а.
2-

4
1 

м
ин

.

19
.

Н
а 

су
ш

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 о

т
 п

оз
иц

ия
 „

пл
ан

к“
 с

 т
оп

ка
.

2-
4

30
се

к

20
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 с

 п
лу

вн
а 

дъ
ск

а.
 Р

ъц
е,

 и
зп

ън
ат

и 
на

пр
ед

, 
по

ст
ав

ен
и 

на
 

дъ
ск

ат
а,

 ч
ре

з 
вд

иш
ва

не
 о

т
пр

ед
, с

 п
ла

вн
иц

и.
4-

8
25

 м
.

21
.

В
ъв

 
во

да
. 

К
ро

ул
 

кр
ак

а 
с 

пл
ув

на
 

дъ
ск

а,
 

ед
на

т
а 

ръ
ка

 
на

пр
ед

 
въ

рх
у 

дъ
ск

ат
а,

 
из

ди
ш

ва
не

 в
ъв

 в
од

ат
а,

 с
 п

ла
вн

иц
и.

4-
8

25
 м

.

22
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
, р

ъц
е 

на
за

д,
 п

лъ
т

но
 д

о 
т

ял
от

о,
 б

ез
 д

ви
ж

ен
ия

 з
а 

вд
иш

ва
не

. 
В

ди
ш

ва
не

 н
ап

ре
д 

и 
вс

т
ра

ни
.

4-
8

25
 м

.

23
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 н

ас
т

ра
ни

, е
дн

а 
ръ

ка
 н

ап
ре

д 
в 

оп
ор

а.
 Д

ру
га

т
а 

ръ
ка

 е
 б

ли
зо

 
до

 т
ял

от
о,

 в
ди

ш
ва

не
 к

ъм
 н

ея
.

4-
8

25
 м

.

24
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
, 

ръ
ц

е 
на

за
д 

до
 т

ял
от

о,
 б

ез
 д

ви
ж

ен
ия

 з
а 

вд
иш

ва
не

, 
с 

пл
ав

ни
ц

и.
В

ди
ш

ва
не

 н
ап

ре
д 

ил
и 

вс
т

ра
ни

.
4-

8
25

 м
.

25
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 н

ас
т

ра
ни

, е
дн

а 
ръ

ка
 н

ап
ре

д 
в 

оп
ор

а,
 с

 п
ла

вн
иц

и.
 Д

ру
га

т
а 

ръ
ка

 д
о 

т
ял

от
о,

 в
ди

ш
ва

не
 к

ъм
 н

ея
.

4-
8

25
 м

.
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У
пр

аж
не

ни
я 

за
 и

зу
ча

ва
не

 д
ви

ж
ен

ия
т

а 
на

 р
ъц

ет
е 

– 
ст

ил
 к

р
оу

л

1

26
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
ам

о 
с 

ед
на

 р
ък

а,
 п

оз
иц

ия
 с

т
ое

ж
. 

Б
ез

 и
 с

 
по

ем
ан

е 
на

 в
ъз

ду
х 

вс
т

ра
ни

.
2-

4
20

 б
р.

27
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 е

дн
а 

ръ
ка

, 
по

зи
ц

ия
 с

т
ое

ж
, 

за
ст

иг
ан

е 
на

 
ръ

ц
ет

е.
  Б

ез
 и

 с
 п

ое
м

ан
е 

на
 в

ъз
ду

х 
вс

т
ра

ни
.

2-
4

20
 б

р.

28
.

И
м

ит
ац

ио
нн

и 
дв

иж
ен

ия
 с

 е
дн

а 
ръ

ка
, 

по
зи

ц
ия

 л
ег

 н
а 

пе
йк

а.
 Б

ез
 и

 с
 п

ое
м

ан
е 

на
 

въ
зд

ух
 в

ст
ра

ни
.

2-
4

20
 б

р.

29
.

В
ъв

 в
од

а.
  

И
м

ит
ац

ио
нн

и 
дв

иж
ен

ия
 с

ам
о 

с 
ед

на
 р

ък
а,

 п
оз

иц
ия

 с
т

ое
ж

. 
Б

ез
 и

 с
 

по
ем

ан
е 

на
 в

ъз
ду

х 
вс

т
ра

ни
.

2-
4

20
 б

р.

30
.

В
ъв

 в
од

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
ам

о 
с 

ре
ду

ва
не

 н
а 

ръ
ц

ет
е,

 п
оз

иц
ия

 с
т

ое
ж

.
2-

4
20

 б
р.

31
.

В
ъв

 в
од

а.
  И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
ам

о 
с 

ед
на

 р
ък

а,
 п

оз
иц

ия
 л

ег
 н

а 
пе

йк
а.

 Б
ез

 и
 

с 
по

ем
ан

е 
на

 в
ъз

ду
х 

в 
ст

ра
ни

.
2-

4
20

 б
р.

32
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 р
ъц

е 
с 

па
рт

нь
ор

 д
ви

ж
ен

ия
 с

 е
дн

а 
ръ

ка
, в

ди
ш

ва
не

 о
т

ст
ра

ни
.

1-
2

20
-3

0 
се

к.

33
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 р
ъц

е 
с 

па
рт

нь
ор

 с
 п

ос
ле

до
ва

т
ел

ни
 к

ро
ул

ов
и 

дв
иж

ен
ия

 и
 с

 д
ве

т
е 

ръ
ц

е,
 в

ди
ш

ва
не

 о
т

ст
ра

ни
.

1-
2

20
-3

0 
се

к.

34
.

В
ъв

 в
од

а.
  К

ро
ул

 к
ра

ка
 и

 з
аг

ре
бв

ан
е 

с 
ед

на
 р

ък
а.

2-
4

10
-1

2 
м

.

35
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 и

 п
ос

ле
до

ва
т

ел
ни

 з
аг

ре
бв

ан
ия

 с
 р

ъц
ет

е,
 з

ас
т

иг
ан

е 
въ

рх
у 

дъ
ск

ат
а.

2-
4

10
-1

2 
м

.

36
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 и

 з
аг

ре
бв

ан
е 

с 
ед

на
 р

ък
а.

 Д
ве

т
е 

ръ
ц

е,
 п

ос
т

ав
ен

и 
на

пр
ед

, 
ед

на
т

а 
из

пъ
лн

яв
а 

за
гр

еб
ва

не
.  

2-
4

10
-1

2 
м

.

37
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 и

 п
ос

ле
до

ва
т

ел
ни

 з
аг

ре
бв

ан
ия

 с
 р

ъц
ет

е,
 з

ас
т

иг
ан

е 
от

пр
ед

.
2-

4
10

-1
2 

м
.

38
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 к
ра

ка
 и

 п
ос

ле
до

ва
т

ел
ни

 з
аг

ре
бв

ан
ия

 с
 р

ъц
ет

е,
 з

ас
т

иг
ан

е 
от

пр
ед

, 
с 

пл
ав

ни
ц

и.
4-

8
10

-1
2 

м
.

39
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е,
 б

ез
 з

ас
т

иг
ан

е 
от

 п
оз

иц
ия

 с
т

ое
ж

.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

40
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
бе

з 
за

ст
иг

ан
е 

от
 л

ег
 п

о 
гъ

рд
и 

на
 

по
ст

ел
ка

. Р
ед

ув
ащ

и 
се

 з
аг

ре
бв

ан
ия

 с
 р

ъц
ет

е.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

41
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
бе

з 
за

ст
иг

ан
е 

от
 л

ег
 п

о 
гъ

рд
и 

въ
рх

у 
го

ля
м

а 
т

оп
ка

.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

42
.

В
ъв

 в
од

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

по
сл

ед
ов

ат
ел

ни
 д

ви
ж

ен
ия

,з
ас

т
иг

ан
е 

на
 р

ъц
ет

е 
от

 
по

зи
ц

ия
 с

т
ое

ж
. В

ди
ш

ва
не

 н
а 

вс
як

о 
за

гр
еб

ва
не

.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

43
.

В
ъв

 в
од

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

по
сл

ед
ов

ат
ел

ни
 д

ви
ж

ен
ия

 с
ъс

 з
ас

т
иг

ан
е 

на
 р

ъц
ет

е 
от

 
по

зи
ц

ия
 с

т
ое

ж
 с

 п
ар

т
нь

ор
. 

2-
4

20
-3

0 
се

к.
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44
.

В
ъв

 в
од

а.
  И

м
ит

ац
ио

нн
и 

по
сл

ед
ов

ат
ел

ни
 д

ви
ж

ен
ия

 б
ез

 з
ас

т
иг

ан
е 

на
 р

ъц
ет

е 
от

 
по

зи
ц

ия
 с

т
ое

ж
.

2-
4

20
-3

0 
се

к.

45
.

В
ъв

 в
од

а.
 П

лу
ва

не
 к

ро
ул

 р
ъц

е 
бе

з 
за

ст
иг

ан
е 

с 
па

рт
нь

ор
. П

ар
т

нь
ор

ът
 п

ри
дъ

рж
а 

кр
ак

ат
а 

на
 и

зп
ъл

ня
ва

щ
ия

.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

46
.

В
ъв

 в
од

а.
 П

лу
ва

не
 к

ро
ул

 р
ъц

е 
с 

„п
ул

бо
й“

, п
ос

т
ав

ен
 м

еж
ду

 б
ед

ра
т

а.
 В

ди
ш

ва
не

 н
а 

вс
ек

и 
2 

и 
3 

за
гр

еб
ва

ни
я.

2-
4

25
 м

.

47
.

В
ъв

 в
од

а.
 П

лу
ва

не
 к

ро
ул

 к
ра

ка
 и

 р
ъц

е 
с 

къ
со

 з
ас

т
иг

ан
е.

 В
ди

ш
ва

не
 н

а 
вс

ек
и 

2 
и 

3 
за

гр
еб

ва
ни

я.
2-

4
25

 м
.

48
.

В
ъв

 в
од

а.
 П

лу
ва

не
 к

ро
ул

 к
ра

ка
 и

 р
ъц

е 
с 

къ
со

 з
ас

т
иг

ан
е,

 с
 п

ла
вн

иц
и.

 В
ди

ш
ва

не
 н

а 
вс

ек
и 

2 
и 

3 
за

гр
еб

ва
ни

я.
2-

4
25

 м
.

3

49
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 е

дн
а 

ръ
ка

, 
по

зи
ц

ия
 л

ег
 н

ас
т

ра
ни

 в
ър

ху
 

по
ст

ел
ка

.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

50
.

Н
а 

су
ш

а.
  И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
кр

оу
л 

съ
с 

за
ст

иг
ан

е 
в 

90
 г

ра
ду

са
.

2-
4

20
-3

0 
се

к.

51
.

В
ъв

 в
од

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
от

 в
од

ор
ав

ен
 н

ак
ло

н 
с 

„п
ед

ал
си

“.
 

За
ст

иг
ан

е 
на

 р
ъц

ет
е 

в 
90

 г
ра

ду
са

.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

52
.

В
ъв

 в
од

а.
  

И
м

ит
ац

ио
нн

и 
дв

иж
ен

ия
 с

 р
ъц

ет
е 

от
 в

од
ор

ав
ен

 н
ак

ло
н 

с 
„п

ед
ал

си
“.

 
И

зп
ъл

ня
ва

т
 с

е 
бе

з 
за

ст
иг

ан
е 

на
 р

ъц
ет

е.
2-

4
20

-3
0 

се
к.

53
.

В
ъв

 в
од

а.
  П

лу
ва

не
 к

ро
ул

 р
ъц

е 
с 

„п
ул

бо
й“

 с
 п

ро
из

во
лн

о 
вд

иш
ва

не
.

2-
4

25
 м

.

54
.

В
ъв

 в
од

а.
  П

лу
ва

не
 к

ро
ул

 р
ъц

е 
с 

„п
ул

бо
й“

 с
 р

аз
ли

чн
о 

вд
иш

ва
не

 н
а 

3,
4,

5,
6 

и 
7 

бр
оя

 
за

гр
еб

ва
не

 и
ли

 с
м

ес
ен

о 
вд

иш
ва

не
 н

а 
2/

2/
3;

 н
а 

2/
2/

4 
и 

др
.

10
-2

0
25

 м
.

55
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 б
ез

 з
ас

т
иг

ан
е 

на
 р

ъц
ет

е,
 б

ез
 п

ос
т

ав
ен

 „
пу

лб
ой

“ 
ил

и 
дв

иж
ен

ия
 н

а 
кр

ак
ат

а.
 Т

е 
ос

т
ав

ат
 н

еп
од

ви
ж

ни
 и

 л
ек

о 
по

т
ъв

ат
 о

т
 т

еж
ес

т
т

а 
си

. В
ди

ш
ва

не
 

на
 в

се
ки

 3
 з

аг
ре

бв
ан

ия
.

4-
8

25
 м

.

56
.

В
ъв

 в
од

а.
 К

ро
ул

 б
ез

 з
ас

т
иг

ан
е 

на
 р

ъц
ет

е,
 б

ез
 п

ос
т

ав
ен

 „
пу

лб
ой

“ 
ил

и 
дв

иж
ен

ия
 н

а 
кр

ак
ат

а.
 Т

е 
ос

т
ав

ат
 н

еп
од

ви
ж

ни
 и

 л
ек

о 
по

т
ъв

ат
 о

т
 т

еж
ес

т
т

а 
си

. И
зп

ъл
ня

ва
т

 
се

 с
 р

аз
ли

чн
о 

вд
иш

ва
не

 н
а 

вс
ек

и 
3,

4,
5,

6 
ил

и 
7 

за
гр

еб
ва

ни
я.

4-
8

25
 м

.

57
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
и 

кр
ак

ат
а 

на
 м

яс
т

о.
 И

зп
ъл

ня
ва

т
 

се
 д

ви
ж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е,
 и

м
ит

ир
ащ

и 
за

гр
еб

ва
ни

ят
а 

и 
дв

иж
ен

ия
 с

 к
ра

ка
т

а,
 ч

ре
з 

св
ив

ан
е 

в 
ст

ав
ит

е,
 н

а 
м

яс
т

о.
2-

4
20

-3
0 

се
к.
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У
пр

аж
не

ни
я 

за
 и

зу
ча

ва
не

 к
оо

р
ди

на
ц

ия
 –

 с
т

ил
 к

р
оу

л

1

58
.

Н
а 

су
ш

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
и 

кр
ак

ат
а 

с 
из

пъ
лн

ен
ие

 н
а 

ст
ъп

ки
 с

 
кр

ак
ат

а.
 З

а 
из

пъ
лн

ен
ие

т
о 

на
 е

ди
н 

пл
ув

ен
 ц

ик
ъл

 с
 р

ъц
ет

е 
съ

от
ве

т
ст

ва
т

 ш
ес

т
 

ст
ъп

ки
 с

 р
ъц

ет
е.

2-
4

20
-3

0 
се

к.

59
.

В
ъв

 в
од

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
и 

кр
ак

ат
а 

на
 м

яс
т

о.
 И

зп
ъл

ня
ва

т
 

се
 д

ви
ж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е,
 и

м
ит

ир
ащ

и 
за

гр
еб

ва
ни

ят
а 

и 
дв

иж
ен

ия
 с

 к
ра

ка
т

а,
 ч

ре
з 

св
ив

ан
е 

в 
ст

ав
ит

е,
 н

а 
м

яс
т

о.
 

2-
4

20
-3

0 
се

к.

60
.

В
ъв

 в
од

а.
 И

м
ит

ац
ио

нн
и 

дв
иж

ен
ия

 с
 р

ъц
ет

е 
и 

кр
ак

ат
а 

с 
из

пъ
лн

ен
ие

 н
а 

ст
ъп

ки
 с

 
кр

ак
ат

а.
 З

а 
из

пъ
лн

ен
ие

т
о 

на
 е

ди
н 

пл
ув

ен
 ц

ик
ъл

 с
 р

ъц
ет

е 
съ

от
ве

т
ст

ва
т
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Дискусия 

Очакваме, осъществения про-
ект за експериментално прило-
жения модел и методика за на-
чално обучение по плуване при 7-11 
годишни плувци – стил кроул, за 
бъдеще да допринесе за по-ефек-
тивно управление и развитие на 
плуването сред подрастващите 
в страната. Един от факторите, 
които имат непреходно значение 
за по-нататъшното разширява-
не на обсега на управлението и 
развитието на началното обу-
чение по плуване е приложение-
то на маркетинга като теория, 
подход, концепция и стратегия 
за по-устойчиво включване на 
подрастващите в този процес с 
това и повишаване на двигател-
ната активност в условията на 
образователната система /Ата-
насова, Н., 2012/.

Заключение

Проведеното теоретично и 
научно-приложно изследване и 
практиката имат препоръчите-
лен характер. По-нататъшната 
дейност изисква: проектиране и 
провеждане на научно-приложни 
изследвания, свързани с педагоги-
чески, психологически, управлен-
ски, социални, медико-биологи-
чески изследвания, насочени към 
усъвършенстване на началното 
обучение по плуване в стил „кро-
ул“. Целесъобразно е на нацио-
нално равнище да се разработи 
методическо наставление за при-
ложението на продуктите от из-

следването.  Това да подпомогне 
общините, учебните заведения, 
спортните клубове, спортните 
съоръжения /басейните/ в пости-
гане на високи нива на ефектив-
ност в началното обучение по 
плуване в стил „кроул“. Чрез Цен-
търа за повишаване квалификаци-
ята на Национална спортна ака-
демия „Васил Левски“, по съвре-
менни програми, да се провеждат 
курсове за професионална подго-
товка на човешките ресурси в 
тази област на управлението на 
физическото възпитание и спорт 
в страната. 

Литература

1. Ангелова, Т. /1985/. Настав-
ление. Плуване за деца от 
предучилищна възраст.  ЕН-
ЦПКФКС. Издателско-печат-
на база. София, стр. 146. 

2. Атанасова, Н. /2012/. Марке-
тинг на спортната активност 
в образователната система. 
НСА ПРЕС, София. стр. 63-87.

3. Кирилова, И., Джобова, Ст., 
Андонов, Ст., /2018/. Занимания 
при децата със синдром на Даун 
във водна среда – специфични 
рискове, спорт и сигурност – 
доклади от Петата научна кон-
ференция 21-22 май 2018 г. НСА 
ПРЕС. София, стр. 47-51.

4. Костов, К., Научното изслед-
ване във физическото възпи-
тание, спорта и кинезитера-
пията. Теоретико-приложни 
аспекти. Университетско из-
дателство „Неофит Рилски“. 
Благоевград, стр. 35. 

5. Кутинчева, П., Нейкова, Цв. 



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  105

(2008), Плуване. Учебно ръко-
водство. Ай енд Би ООД. Вели-
ко Търново.

6. Маринов, Т. Основи на физи-
ческото възпитание. Теория и 
методика. Монография. 2022 г. 
Печат: Ес принит ЕООД. Со-
фия, стр. 47-55.

7. Миликина, С., Тодорова, С., Бо-
рисова, И., Дилджов, А., и др. 
/2019/. Методология за провеж-
дане на функционален анализ. 
Европейски съюз. Европейски 
социален фонд. Оперативна 
програма за „Добро управление. 
„Ню Ай-Сиела Норма“. София, 
стр. 40-41.

8. Миликина, С., Ценков, А., То-
дорова, С., Борисова, И. Дил-
джов, А. и др. /2019/. Наръчник 
за прилагане на методологията 
за провеждаме на функционален 
анализ. Европейски съюз. Евро-
пейски социален фонд. Опера-
тивна програма за „Добро упра-
вление. „Ню Ай-Сиела Норма“. 
София, стр. 103-167.

9. Национална програма „Научи 
се да плуваш“. Република Бълга-
рия. Министерство на физиче-

ското възпитание и спорт. Ди-
рекция „Физическо възпитание 
и спорт в свободното време“. 
София, 09.08.2011 г.

10. Национална програма „Научи се 
да плуваш“ за 2019 г. Република 
България. Министерство на 
младежта и спорта. София. 
2019 г. http://mpes.government.bg/
Pages/Programmes/Default.

11. Славчев, И., /2016/. Управление 
на риска при състезания по лека 
атлетика. НСА ПРЕС. София, 
стр. 47-51.

12.  Трендафилов, Д. /2020/. Упра-
вление на началното обучение 
по плуване при подрастващи. 
Годишник на Националана 
спортна академия „Васил Лев-
ски“. Том 1. Печат: Ес принит 
ООД. София. стр. 193-2020.

13. Трендафилов, Д. /2020/. Упра-
вление на плуването в Бълга-
рия. Теоретични, научно-при-
ложни и практически аспекти. 
София. НМС „Спорт и наука“ 
бр.3-4.

14.  Цонкова, Д., /2017/. Теория и 
методика на физическото въз-
питание. Изд. „ИВИС“. Велико 
Търново.

Адрес за кореспонденция:

Национална спортна академия „Васил Левски”
Катедра „Водни спортове“
ас. Димитър Трендафилов, доктор
e-mail: trendafilov.nsa@abv.bg 



106  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

Стилове на игра на водещите в света състезателки 
по бадминтон в дисциплината „единично“ жени

Румяна Иванова

Резюме
В статията е представено проучване върху стила на игра на най-

добрите 10 в света състезателки по бадминтон в дисциплината „Еди-
нично“ жени. Изследвани са 30 срещи – полуфинали и финали от между-
народни турнири по бадминтон през 2018 – 2019 година. Анализирани 
са показатели за игровите действия, които определят стила на игра 
на състезателките: сигурност, резултатност на ударите и превалира-
щите удари за всеки стил. 

Установен е водещ стил на игра – атакуващ при 7 от състезателки-
те, балансиран – за 3 от тях. Защитният стил на игра не е идентифи-
циран като преобладаващ при нито една състезателка.

Целта на изследването е да се очертаят проекции за изграждане на 
спортно-тренировъчна технология, усъвършенстваща състезателния 
стил на игра в дисциплината „Единично“ жени. 

Ключови думи: бадминтон, единично жени, стилове на игра

The playing styles of world’s top women single
badminton players

Rumyana Ivanova

Abstract
This study focuses on the top ten BWF rank list players styles of play in a women 

single’s discipline. Thirty highest level semi-finals and finals international 
tournament matches from 2018 and 2019 have been analyzed. Video tape and 
notate have been used to remark indicators by groups: kind of playing strokes, 
type of service, receiving, last stroke. Based on that a dominating style of play of 
each female competitor has been observed.

The statistical method descriptive statistics have been used for the research.
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The analysis indicates the attacking style as strongly expressed for seven 
of the female competitors, the balanced style as predominant for three. The 
defensive style is not leading of the compared players.

The results are indicative reference of the technical and tactical training for 
badminton players in the women‘s single discipline.

Key words: badminton, women single, playing styles

Въведение

Проблемът за стила на игра на 
водещите състезателки по бад-
минтон в света се разглежда в 
контекста на някои очертаващи 
се тенденции в развитието на 
този спорт. Настъпилите про-
мени, в следствие на изменения-
та в правилата, доведоха до ди-
намизиране на игровите дейст-
вия, преобладаващо използване на 
по-атакуващи удари (Phomsoupha, 
M. & Laffaye, G. (2014). Характер-
ните за мъжкия стил на игра 
технико-тактически елементи, 
като: смач с отскок (jump smash), 
изпълнение на бекхенд къс и дълъг 
сервис, атака от задна линия с 
последващо нападение от пред-
на линия и други, все по-често се 
наблюдават в играта на жени-
те в дисциплината „Единично” 
(Woodward, M., 2014). Нарастват 
изискванията към бадминто-
нистките за използване в състе-
зателни условия на тези техни-
ко-тактически елементи.

Поставянето на въпроса за 
стила на игра на състезателя по 
бадминтон не е случаен. Той е 
следствие от отликите на съвре-
менната игра: скъсяване времето 
на разиграванията, съкратено 
времетраене на почивките, из-
равнените физически възможнос-

ти. Стилът на игра търпи про-
мени, които дават отражение 
върху посоката на подготовка на 
състезателите в тренировъч-
ния процес (Phomsoupha, M. and 
Laffaye, G. 2015).

Прегледът на научни изслед-
вания по проблема показва, че 
фокусът се поставя върху време-
вата структура (Chee Lee M. Et 
al., 2008, Laffaye G, et al., 2005). 
Всички те са направени на база на 
анализ на наблюдавани срещи. Ви-
дим е дефицитът по отношение 
на проучвания на особеностите, 
характеризиращи играта на во-
дещите в момента бадминто-
нистки в дисциплината „Единич-
но жени”.

Разглеждането на основните 
характерисктики на дисципли-
ната „Единично жени” като спе-
цифична състезателна дейност, 
дава основание да се търсят от-
говори на въпросите – кои са во-
дещите компоненти в стила на 
играта на най-добрите бадмин-
тонистки в света? С каква те-
жест са отделните компоненти 
при осъществяване на завършва-
щия удар?

Това предполага да се просле-
дят игровите модели на елит-
ни състезателки в полуфинални 
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и финални срещи, реализирани 
на международни турнири от 
най-висок ранг, да се проучат 
техническите елементи, които 
преимуществено се използват 
в състезателни условия, като: 
атакуващо изтегляне, скъсяване, 
смач, добиване, изтегляне, късо 
на мрежата и други, съставени-
те от тях тактически комбина-
ции, сигурност и резултатност 
на разиграванията. Посредством 
тези изследвания става възмож-
но да се разкрие както стилът на 
игра на състезателката в негова-
та специфика, така и да се напра-
вят обобщени изводи относно 
същностните параметри на съ-
временната игра.

Методика и методология
на изследването

Разкритите в теоретичната 
постановка аспекти на проблема 
за стила на игра и особеностите 
му при елитни бадминтонист-
ки обособиха изследователската 
концепция.

Предмет на изследването са 
основните показатели, характе-
ризиращи тенденциите на воде-
щите стилове на игра в бадмин-
тона.

Обект на изследователската 
работа е игровата дейност по 
време на 30 официални между-
народни турнири на: He Bangjao 
(CHN), Pursala Sindhu (IND), Sun 
Ji Hyin (KOR), Beiwen Zhang (USA), 
Nozomi Okuhara (JPN), Ratchanok 
Intanon (THA), Carolina Мarin 
(ESP), Chen Yufei (CHN), Akane 

Yamaguchi (JPN), Tai Tzu Ying 
(TPE), заемащи първите десет 
места в ранглистата на BWF в 
дисциплината „Единично” жени. 

Целта на настоящото изслед-
ване е да се проучи стилът на 
игра на водещите в света бад-
минтонистки в дисциплината 
„Единично” жени, за да се очер-
таят проекции за изграждане на 
спортно-тренировъчна техноло-
гия, усъвършенстваща състеза-
телния стил.

Задачите на изследването са:
1. Анализ на данни от информа-

ционни източници за игровата 
дейност, реализирана от елит-
ни състезателки по бадминтон в 
дисциплината „Единично - жени” 
в международни турнири от 
BWF.

2. Проследяване средното рав-
нище и вариативност на показа-
тели, характеризиращи основни 
подструктури на стиловете на 
игра на водещи състезателки по 
бадминтон и установяване сте-
пента на различие в стиловете в 
зависимост от: преимуществено 
изпълнение на използвани удари, 
сигурност и резултатност.

В хода на изследването се из-
ползват диагностичните мето-
ди: наблюдение, математико-
статистическите методи вари-
ационен и сравнителен анализ. За 
отчитане вида на игровия стил и 
за обективна оценка на резулта-
тите, се наблюдават 13 показа-
тели (видове удари): атакуващо 
изтегляне, скъсяване, смач, полус-
мач, контраатакуващ удар, доби-
ване, плоско перо, контрол, защи-
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та – къса, късо перо на мрежата, 
стандартно изтегляне, защита 
– дълга, изтегляне от мрежата.

Изведени са печелившите и 
сгрешените удари, разкриващи 
резултатност и сигурност на 
ударите по вид.

В хода на изследването, про-
менливите са количествени вели-
чини, в мерна единица „брой” за 
всеки удар.

Резултати и анализ

Чрез приложения вариационен 
анализ са идентифицирани из-
ползваните от изследваните със-
тезателки стилове на игра, обо-
собени в три групи:

• Атакауващ стил, включващ 
следните атакуващи удари: ата-
куващо изтегляне, скъсяване, 
смач, полусмач, контраатакуващ 
удар, добиване (6)

• Балансиран стил, детермини-
ран от неутралните удари: пло-
ско перо, контрол, защита – къса, 
късо перо на мрежата (4)

Таблица 1. Групи удари, определящи стила на игра

Видове 
удари

n X min X max R  S V As Ex

Атакуващи 
удари

10 66 1287 1221 707,5 508,33 71,85 1,567 -2,292

Неутрални 
удари

10 69 1100 1031 526 379,12 72,08 1,899 2,596

Защитни 
удари

10 135 1128 993 455,25 454,27 99,78 1,847 2,323

xx

• Защитен стил, характеризи-
ращ се с ударите: стандартно из-
тегляне, защита – дълга, изтег-
ляне от мрежата (3) (Таблица 1).

Анализът на данните в Табли-
ца 1 показва, че „атакуващите“ 
удари достигат най-високи сред-
ни стойности:`C=707,5, следвани 
от група „неутрални”: `C=526 и 
група „защитни”: `C=455,25. Мак-
симално достигнатите стойно-
сти за група от удари (X max) също 
извежда „атакуващите” удари на 
преден план: X max=1287, следва-
ни от 1100 удара за „неутрални” и 
1128 достигнати „защитни” уда-
ри. Коефициентът на вариация V 
отбелязва силна нееднородност на 
стойностите (V>30%) при всички 
изследвани групи от удари, което е 
признак за разнообразието и броя 
приложени игрови показатели по 
време на срещите. Разпределе-
нието е нормално, индикатор, за 
което са стойностите на показа-
телите за асиметрия (As) и ексцес 
(Ex), попадащи в границите за съ-
ответния обем на извадката. 

Критични стойности: 
As 0,05= 1,374   Ex 0,05= 2,668
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Данните показват, че общият 
процент (%) атакуващи удари, 
използвани в наблюдаваните сре-
щи е 48%, следван от неутрални 
– 30%  и защитни удари – 22%. На 
базата на резултатите, дефини-
рахме и преобладаващият стил 
на игра на състезателките, пред-
ставен във Фиг. 1.

Както се вижда на фиг. 1 пред-
почитаният стил на игра е ата-
куващият (48%).  Анализът на ви-
деозаснетите срещи показва, че 
той се проявява при седем от със-
тезателките: He Bangjao (CHN), 
Pursala Sindhu (IND), Beiwen Zhang 
(USA), Ratchanok Intanon (THA), 
Carolina Мarin (ESP), Chen Yufei 
(CHN), Akane Yamaguchi (JPN), Ба-
лансираният стил на игра (30%), 
се наблюдава при 3 бадминто-
нистки: Sun Ji Hyin (KOR), Nozomi 
Okuhara (JPN), Tai Tzu Ying (TPE). 
Защитният стил на игра (22%), 
не е основен за нито една от во-
дещите 10 състезателки.

Детайлният анализ на често-
тата на използваните удари при 

Фиг. 1. Разпределение на използваните видове 
стил на игра (в проценти)

атакуващия стил на игра показва, 
че най-използваният удар е скъся-
ване на перото от задна линия 
(30,3 %), следван от атакуващо 
изтегляне (25,7%), смач (24,8%), 
полусмач (12,1%), добиване (5,1%) 
и контраатакуващи удари (1,5%). 
(фиг. 2). 

Това доказва, че съвременният 
женски сингъл се характеризира с 
изграждане на разиграването със 
задаване на бърз ритъм от ата-
куващи удари – скъсване, атаку-
ващо изтегляне и създаване на 
предпоставки за печеливши си-
туации чрез честа употреба на 
удара смач. 

При три от елитните състе-
зателки Sun Ji Hyin (KOR), Nozomi 
Okuhara (JPN), Tai Tzu Ying (TPE) 
се наблюдава балансиран стил на 
игра. Данните показват, че най-
често използваните от тях вид 
удари са късите пера на мрежата 
(41,8%), следвани от защита на 
мрежата (23%), на трето място 
– удари, които спомагат за балан-
сиране  на разиграването и зада-
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Фиг. 2. Атакуващ стил на игра, (%)

ват нов ход на събитията – „кон-
трол” (13,4%.) (Фиг. 3). 

 Късите пера на мрежата се 
нареждат на първо място по 
прилагане при състезателките с 
балансиран стил на игра. Те са не-
утрален удар, но изпълнени по оп-
ределен начин – със завъртане на 
перото, могат да бъдат завърш-
ващ печеливш удар или да създа-
дат предпоставки за последващо 
вдигане на перото от противни-
ка. Следващи по честота на упо-

треба се нареждат защитните 
удари на мрежата (23%). Късата 
защита е предпочитан елемент 
и е свързана с определен такти-
чески замисъл – придвижване на 
противника възможно най – бли-
зо до мрежата, след атакуващо 
действие. В този смисъл отлич-
ната защита може да затрудни 
максимално противника, дори 
да бъде печеливш удар. Трети по 
преимущественост на изпълне-
ние са ударите, от групата ,,кон-

Фиг. 3. Балансиран стил на игра, (%)
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трол: (13,4%), които служат като 
изграждащи, спомагателни тех-
нико-тактически действия, до-
принасят за смяна на темпото, 
характерни за представителки-
те на този стил на игра.

При анализа на данните за 
ударите, характеризиращи за-
щитния стил на игра (Фиг. 4.), 
откриваме, че ударът ,,изтегля-
не от мрежа” се използва от със-
тезателките с много по-голяма 
честота (61,9%), в сравнение с 
,,изтегляне” (16,9%) и ,,дълга за-
щита” (7,4%). Причината за това 
намираме в две посоки: едната е, 
че се явява като отговор на най-
често прилагания атакуващ удар 
– скъсяване, а втората – че пов-
дигането на перото от мрежата 
може да бъде изпълнено с бързо 
движение и по-ниска траектое-
рия, което го прави завършваш 
удар в определени ситуации.

Установените структурни 
промени в играта на водещите 
състезателки в света поставят 
въпроси, свързани с усъвършенст-
ване и прилагане на нови модели 

Фиг. 4. Защитен стил на игра, (%)

на тренировъчни въздействия, 
актуални за съвременния бад-
минтон. Те са ясен индикатор за 
необходимостта от нововъведе-
ния в спортно-тренировъчната 
практика на българските бадмин-
тонистки.

Интерес за нас представлява 
сравнението на показателите 
„сигурност” и „резултатност“ на 
ударите в наблюдаваните срещи 
на състезателките. Данните по-
казват, че 87%  от печелившите 
удари са атакуващи, 10% – неу-
трални, и 3% – защитни (фиг. 5).

Допуснатите грешки от атаку-
ващи удари представляват 45,5% 
от общия брой грешки; 28,5% са 
грешките, причинени от неутрал-
ни удари и 26% са сгрешените за-
щитни удари от състезателките. 
Впечатление правят големият % 
допуснати грешки от неутрални-
те и защитни удари спрямо ефек-
тивните, съответно 28,5%, 26% 
– сгрешени и 10%, 3% печеливши 
удари за ударите от група.

На фигура 6 са изобразени пе-
челившите удари спрямо сгреше-
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Фиг. 5. Съотношение между печеливши удари и грешки

Фиг. 6. Съотношение на печеливши удари и сгрешени, сравнени по 
вид, (%)

ните, сравнени по вид. Данните 
сочат, че значителни разлики 
се проявяват при изтегляне от 
мрежата – 21% печеливши удара 
срещу 79% сгрешени. Обясняваме 
си с факта, че ударът „изтегляне 
от мрежа” се причислява към за-
щитните удари, което го прави 
малко вероятен за печеливш, а 
високият брой сгрешени изтег-
ляния са резултат от непреди-
звикани грешки: пера, ударени в 
мрежата или в ,,аут” – извън оч-
ертанията на игралното поле. 

Впечатление прави и високият 
процент допуснати грешки при 
удара ,,късо перо” (67%) и двойно 
по-ниската ефективност (33%). 
Предполагаме, че по-големият 
процент допуснати грешки се 
дължи на недостатъчно доброто 
технико-тактическо равнище на 
владеене на този вид удар за из-
ползване в екстремални условия, 
от друга страна – причина би 
могло да бъде ефективното из-
пълнение на предходния удар от 
противниковия играч.
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По-голям процент сгрешени 
атакуващи удари, спрямо пече-
ливши, проявяват състезател-
ките при: скъсяване (64% уда-
ри сгрешени, 36% – печеливши), 
атакуващо изтегляне (60% уда-
ра сгрешени, 40% – печеливши). 
Считаме, че основният фактор 
за допуснатите голям процент 
грешки е свързан с резерви в тех-
никата, натрупана умора, загуба 
на концентрация.

Висок е процентът на печелив-
шите завършващи удари: „смач” 
(59%), „добиване” (71%) и „полус-
мач” (54%), типични за атакува-
щия стил на игра. При останали-
те групи от удари, единствено 
при ,,защита къса“ (неутрални 
удари) се проявява по-висок про-
цент на реализирани точки спря-
мо сгрешени (96% удари печелив-
ши и 4% сгрешени). Игровите 
показатели: ,,изтегляне“, ,,кон-
трол“, ,,защита дълга“, ,,късо на 
мрежата“ и ,,изтегляне от мре-
жата“ показват значително по-
ниски стойности на резултат-
ност, спрямо сигурност на удара.

 
Заключение

Стилът на игра на отделния 
състезател не се свежда до със-
тавящите го технически елемен-
ти. Съществува взаимната обус-
ловеност и взаимна зависимост 
между тях при реализиране на 
тактическия замисъл. Тази вза-
имна връзка води до вътрешно 
обединяване, относително от-
деляне на едни или други елемен-
ти, които започват да заемат 

лидираща роля в тактическата 
реализация. Подобно усложня-
ване на технико-тактическата 
структура на игровото действие 
е свързано още и с натрупването 
на все по-многочислени и сложни 
критерии в модела на игра. Посо-
чените тенденции в развитие-
то на проявения игрови стил на 
състезателя водят до промени в 
линията на неговата подготовка 
и развитие. Чрез изследване на 
технико-тактическите дейст-
вия на елитни състезатели по 
бадминтон могат да се разкрият 
водещите стилове на игра, като 
база за оптимизиране на трени-
ровъчните въздействия за подо-
бряване качеството на състеза-
телната игра.
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Abstract
Attitudes of the students from the technical university of varna towards 

the Physical education and sports training
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and sports, trekking.

The paper investigates what are the attitudes of the students to participate in the 
organized by the university training called “Physcal education and sports”. We seek also 
to discover the reasons behind the lack of attendance, and if there is any disagreement 
with the structure of the training, as it is a mandatory part within the freshmen`s year 
of the Technical university of Varna. A developed by the authors questionnaire has been 
filled out by 11,6% of the first year students 2018/2019. The results are strongly implying 
that the students need more social interaction and more freedom to choose how to be 
tested. Some of them believe that the sports training should not be mandatory, others that 
it should offered on a mandatory basis during the whole period of the bachelor studies. 
We conclude that students should be offered more varied and interesting sport activities. 
The students responded in a positive manner towards trekking and sports with social 
interaction.



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  117

Въведение

В България основна задача на 
спорта все още е хармоничното 
усъвършенстване на човека [17, 
71]. Спортът е не само възмож-
ност за физическо развитие и 
рекреация, но също така и пред-
поставка за постигане на по-ви-
сок здравен статус и по-добра де-
еспособност [8, 36]. В рамките на 
спортната рекреация откриваме 
елементи от теорията на здраве-
то и спортната анимация [16][4], 
при които се наблюдават редица 
емоционални и социални процеси 
[8, 11]. Хармоничното развитие 
на емоционално, социално и фи-
зическо ниво, като „ренесансово” 
виждане е базисно за българските 
преподаватели по дисциплината 
физическо възпитание и спорт. 
Още Петко Славейков посочва, че 
спортът е важно средство за съх-
раняване на здравето и формира-
не на нравствени и физически ка-
чества в българските училища [3, 
648]. Но у нас често се пропуска, 
че максимата на Аристотел за 
ролята на физическото възпита-
ние при изграждането на харак-
тера е била предвидена по-скоро 
за пълноправните граждани на 
Атина, като престиж за елити-
те, а не за обикновените хора [5, 
607-14]. От друга страна идеите 
за престижност и дееспособност 
свързани с „разкриване на потен-
циала на човека” [8, 38] се наблю-
дават и в съвременното вижда-
не за спорта, здравния спорт и 
образователния спорт. Съще-
временно приносът на съвремен-

ните изследвания за благата от 
активния отдих подсказани от 
съвременните учени [15, 213-16] са 
до голяма степен в контраст със 
задачите на студентския спорт 
[1][2][6][7] До голяма степен пред-
поставка за провеждане на про-
учването е въпросът за здраво-
словния статус на студентите, 
както и за неговото подобряване 
[10]. Мотив за това, също така е 
постоянното ни търсене на пра-
вилно структуриране на процеса 
за преподаване и оценка [9][12]. 
Нормативите за оценка и мо-
тивацията на студентите към 
предмета ФВС са разглеждани и 
другаде [13][14]. В това проучване 
акцентът е изцяло върху нагласи-
те на студентите.

Предпоставки за провеждане
на анкетното проучване. 

Сред динамичните проме-
ни в държавата и обществото 
през последните 20-25 години 
са и забелязаните в педагогиче-
ска практика редица негативни 
студентски тенденции. Пример 
за това е нагласата на студен-
тите спрямо учебния процес, 
както и отсъствията от лек-
ции и упражнения. Също така са 
нарушени дисциплината и вни-
манието по време на час. Могат 
да бъдат посочени още много от 
характерните негативни детай-
ли съпътстващи учебния процес 
у нас. Същевременно следва да се 
отбележи, че търсенето на лесни 
начини за справяне с поставени-
те учебни задачи по метода ко-
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пи-пейст или дори с преписване 
по време на изпит е тенденция в 
целия свят [19][18]. За да хвърлим 
обаче светлина върху генезиса на 
проблема у нас, нас за беше важно 
да бъде проучено отношението 
на студентите към учебните за-
нятия по физическо възпитание, 
както и да изясним подбудите и 
мотивите на младите хора. Ос-
новното ни търсене се движи в 
посока правилно формулиране на 
причините, поради които сту-
дентите решават да посещават 
или напротив да отсъстват от 
часовете по предмета Физиче-
ско възпитание и спорт (ФВС) в 
Техническия университет – Ва-
рна. Мотивацията ни да проучим 
причините, честотата и тен-
денцията за периодични отсъст-
вия от редовните учебни часове 
е да открием информация и въз-
можности за нови, атрактивни, 
алтернативни форми за занима-
ния по ФВС. Същото важи и за 
желанието ни да открием подбу-
дите зад формалното освобожда-
ване по здравословни причини от 
ФВС при студентите от първи 
курс. Стремежът ни е с тези дан-
ни да се оптимизира и повиши 
ефективността по дисциплина-
та ФВС във всички нейни задъл-
жителни и факултативни форми.

 
Методика

За да разкрием генезиса на горе-
посочените проблеми, предпри-
ехме концептуалното създаване 
и практическото провеждане на 
анонимно анкетно прочуване. То 

бе насочено към нагласите на сту-
дентите от първи курс в ТУ-Ва-
рна, както и към отношението 
им към дисциплината Физиче-
ско възпитание и спорт (ФВС). 
Засегнахме въпросите относно 
цялостната организация на дис-
циплината ФВС, както и за те-
матичното спортно съдържание 
и развитие на личностните ка-
чества на преподавателите, а и 
не на последно място за система-
та на контрол на учебния процес. 
Структурата на анкетата беше 
базирана върху методологията 
на Пляков [11] разработена за нор-
мативната база за оценка и кон-
трол на двигателната годност 
на студентите в учебния процес 
с цел внедряването на унифици-
раната европейска система „Ев-
рофит”. 

Провеждане и структура на 
анкетното прочуване.

Прочуването представлява 
анонимна анкетна карта съдър-
жаща 20 въпроса. За улеснение при 
анализа, подробните резултати 
от прочуването са представени 
в приложение 1. Проучването бе 
проведено в средата на втория 
семестър на учебната 2018/2019 
година. Анкетирани бяха общо 
100 студента с равен брой пред-
ставители от двата пола (50 
жени и 50 мъже). Извадката 
представлява 11.2 % от всички 
894 новоприети студенти през 
учебната 2018/2019 година, които 
са анкетирани след като вече са 
имали впечатления от провежда-
нето на занятията по ФВС. На-
стоящото изследване и получе-



Спорт и наука, кн. 1, 2/2021  119

ните резултати могат да бъдат 
основа на бъдещи и по-задълбо-
чени проучвания на проблемите 
и развитието на дисциплината 
Физическо възпитание и спорт 
(ФВС) както в Техническия уни-
верситет – Варна, така и в дру-
гите университети в страната 
и чужбина. 

Резултати и коментар

След внимателен анализ на 
анонимната анкета, получените 
резултати могат да се обобщят 
със следните факти и основни из-
води, като в скоби ще посочваме 
номерът на въпроса от Прило-
жение 1. Първата група въпроси 
в таблица А (1-ви и 2 –ри въпрос 
от анкетата) са свързани с демо-
графските данни на студентите. 
Средното тегло и ръст при мъ-
жете попълнили анкетата са 77,5 

кг. и 177,8 см., съответно 49,6 кг. 
и 162, 9 см. при жените. Анкети-
раните студенти мъже са със 
средна възраст 20 години, докато 
при жените възрастта е средно 
19 години. От преподавателска-
та практика може да се добави, 
че в първи курс студентите са 
най-склонни към физически тре-
нировки и при тях все още може 
да се очаква развитие. При сту-
дентите настъпва промяна на 
приоритетите. Също така има 
разлика спрямо предходните фор-
ми на образователен спорт. На-
пример в началното и основното 
образование лесно могат да бъ-
дат покрити все по-добри норма-
тиви и да се проследи градацията 
на резултатите. Втората група 
въпроси (таблица Б) изследва на-
гласите и убежденията на сту-
дентите в пет направления или 
подгрупи:

Фиг. 1. Представлява ли значим интерес за Вас, какво е нивото на 
двигателната Ви годност - физическата работоспособност, физиче-
ските качества? 
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1.) Въпроси свързани с общи-
те спортни навици и очаквания 
на новопостъпилите студенти 
(3-ти и 4-ти). Повечето мъже 
или 42% от тях предпочитат 
да спортуват редовно. Само 30% 
от жените спортуват редов-
но, а 66% от от тях са склонни 
да спортуват понякога. Въпреки 
това само четири процента от 
жените посочват, че никога не 
спортуват. На база на отговори-
те на жените, би следвало да се 
приеме, че спортът донякъде се 
свързва и със социален статус, и 
че тази тенденция може да бъде 
използвана. Сред първокурсни-

ците, мъжете са с придобити 
спортни навици от предишните 
етапи на образователния спорт 
и това предопределя структура-
та на отборите и занятията в 
университета. Във фиг.1.(въпрос 
4-ти) разглеждаме как студенти-
те възприемат връзката между 
добра физическа форма и добра ра-
ботоспособност, както и доколко 
те са приоритетни за тях.

Резултатите от отговорите 
на въпрос четвърти са оптимис-
тични, защото около 40% от мъ-
жете и жените в първи курс са 
с със значим интерес към собст-
вената си физическа форма и ка-

Фиг. 2. Считате ли, че часовете по “Физическо възпитание и спорт”, 
така както са регламентирани и както се провеждат, въздействат 
активно върху физическата Ви дееспособност, годност? 
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чества и общо над 90% правят 
връзка между работоспособност 
и спорт, и съответно имат добра 
мотивация са спорт. При двата 
разгледани въпроса, прави впе-
чатление, че мъжете са по-спон-
танно ориентирани към спорт, а 
жените към мотивите за спорт 
(здравословни и социални).

Към общите нагласи за спорт 
е добре да бъдат разгледани и 
тези за общото отношение към 
провеждането на дисциплината 
ФВС в университета във фиг. 
2 (въпрос 5-ти) и свързаният с 
това положителен ефект от по-
вишената степен на дееспособ-
ност седми въпрос: Считате ли, че 
часовете по «Физическо възпитание и 
спорт», така както са регламентира-
ни и както се провеждат, въздейст-
ват активно върху физическата Ви 
дееспособност, годност?

Може дори да се заключи, че мо-
тивацията за участие във ФВС е 
свързана с гъвкавата структура 
на провеждането на занятията. 
Разбира се, анкетата е попълнена 
преди всичко от студенти, кои-
то посещават често занятията, 
но това не омаловажава възмож-
ностите за подобряване на мо-
тивацията за спорт и съответ-
но за подобряване на здравето и 
дееспособността на студенти-
те.

2) Най-обширната група въ-
проси (6, 9, 11, 12, 20) е свързана 
с индивидуалните навици и мо-
тивация на студентите. Тук ще 
разгледаме, кои са предпочитани-
те видове спорт (въпрос 6-ти) 
по принцип, предпочитанията 

за спорт в университета (11-ти), 
нагласите и мотивите за разви-
тие на собствените двигателни 
качества (9,12), възможността 
за използване на експертизата 
на университетските препода-
ватели по ФВС (20-ти). Според 
отговорите на въпрос шести за 
предпочитания спорт, студен-
тите посочват най-вече спор-
тове със социално общуване и 
емоционални ефекти: тенис на 
маса за 50% от мъжете и 40%/ 
от жените; спортни игри като 
футбол, баскетбол, волейбол – за 
40% от мъжете, 24% от жени-
те, които не са посочили футбол. 
При спортните игри мъжете са 
ориентирани към футбол, а же-
ните към волейбол, баскетбол. 
Също така 44% от жените посоч-
ват народни и модерни танци. 
Спортове, като фитнес и плува-
не се предпочитат от 20%, от 
всички студенти, като едва 16% 
от жените са посочили плуване. 
Изненадващо е, че интересът на 
жените към фитнеса е по-голям 
отколкото при мъжете, като 
30% от студентките са го по-
сочили. Вероятно, това сочи за 
възприемането на фитнеса, като 
вид респектиращо занимание. 
Обичайно асоциираното с висок 
статус занимание плуване е пре-
небрегнато. Отделни студенти 
са посочили и други занимания, 
като предпочитани спортове: 
шах, дартс, бадминтон, тури-
зъм, колоездене, скално катерене, 
голф/мини голф. Това са и пример-
ни възможности за въвеждане на 
факултативни дисциплини. Така 
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фиг. 3 (по въпрос 9-ти), показва, 
че само малка част от студен-
тите на проява интерес към раз-
витието на своите физическите 
двигателни качества по време на 
обучението, докато над 60% от 
студентите са категорично за-
интересувани.

Но мотивацията на студен-
тите не е напълно в унисон с 
настоящите форми на занима-
нията. Това личи от отговори-
те на 11-ти въпрос Посочете кой 
от спортовете Ви допада? Повече-
то студенти са посочили повече 
от един спорт. Налице е пъстра 
картина от спортове, като те-
нисът на маса събира най-много 
гласове от двата пола. Внимание 
привлича пешеходният туризъм, 
който е позициониран на вто-
ро място при 50% от мъжете и 

Фиг. 3. Представлява ли интерес за Вас динамиката - развитието 
на двигателните Ви качества през учебната година и по време на 
цялостното обучение?

дори 56% от жените. Този вид 
спорт не е застъпен в учебната 
програма в часовете по ФВС, но 
посочването му потвърждава 
тенденцията за търсене на зани-
мания, които подобряват физи-
ческата форма, които предлагат 
и социално общуване. Тук отново 
на първо място е позициониран 
тенисът на маса. Следващият 
въпрос 12-ти Посочете основни-
те мотиви за избора на желания от 
Вас спорт?, предлагащ отговор в 
свободен стил, изглежда не е бил 
възприет сериозно. Мотивите, 
посочени от единици са свързани 
с физическа подготовка и начин 
на живот, вече изградени нави-
ци. Студентите са предпочели 
да отговорят кратко, лаконич-
но или изобщо не са отговорили. 
Това подсказва за възможност 
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за повече работа в посока моти-
вация на студентите и поста-
вянето на нови приоритети за 
тяхното хармонично развитие. 
Например, отново непълният 
брой отговори на последния въп-
рос 20-ти Необходимо ли е да се 
изготвят персонални методически 
указания за спорт (извън учебните 
занимания) от Вашите преподава-
тели?, потвърждава това наблю-
дение, защото 18% от жените 
и мъжете са дали отрицателен 
отговор, а съответно 30 и 38 % 
положителен. Това е свидетел-
ство за липсата на връзка меж-
ду мотивите на студентите за 
физическо развитие и индивиду-
алният тренировъчен план. Така 
образователният спорт от една 
страна се възприема като социал-
но занимание, а от друга страна 

Фиг. 4. Как оценявате точковата система за оценка по предмета 
“Физ. възпитание и спорт”, включваща редовно присъствие на заня-
тия, теоретични знания и експертна оценка на преподавателя? 

се забелязва липса на ангажимент 
и студентите пропускат част 
от предоставените им възмож-
ности.

3) В следващата подгрупа от 
въпроси (8, 10, 17) разглеждаме 
оценяването на студентите и 
тяхното отношение към оценки-
те. Например фиг. 4 показва (въ-
прос 8-ми), че над две трети от 
мъжете и жените възприемат 
досегашната система на оценя-
ване.

Усилията ни би следвало да са 
към тези 20% от двата пола, кои-
то изпитват смесени чувства 
относно точковата оценителна 
система. Важен индикатор е, че 
12% от жените, посочват липса-
та на реално покритие на оцен-
ката. Повече яснота по въпроса 
дават отговорите на 10 –ти въ-
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прос Считате ли, че двигателна-
та Ви годност трябва да се оценява 
обективно - чрез двигателни тесто-
ве и адекватна нормативна база? 
Изненадващо, мнението на сту-
дентите и от двата пола е раз-
делено почти наполовина. Една-
та половина (предимно мъжете) 
считат, че двигателната им год-
ност трябва да се оценява с те-
стове и адекватна нормативна 
база конкретно за университета, 
а другата половина (предимно 
жените) смятат, че не трябва да 
се оценяват по абсолютни стой-
ности, а по прираста на резулта-
тите през годините на следване. 
Това е признак за зрелостта на 
студентите, които обективно 
оценяват възможностите си за 
спортни постижения и за тях-
ното развитие в рамките на 
ангажираната им програма. Не 
на последно място, потвържде-

ние за досегашните изводи са и 
отговорите на въпрос 17-ти Как 
оценявате значението на предмета 
«ФВС» за Вашата бъдеща професия 
по 100-балната система? Оценката 
на мъжете е много по висока със 
среден бал 77,6 от сто, докато 
средната оценка на жените 41,7 
бала. Това отново потвърждава 
и различията в мотивацията на 
жените, които са по-скоро ориен-
тирани към приятното общува-
не в социална среда с положител-
ни за здравето резултати, но не 
и към покриването на стандарти 
и нормативи, особено ако са със 
състезателен характер. За да раз-
берем мотивите и нагласите на 
студентите потърсихме и мне-
нието им за материалната база 
за спорт (14–ти въпрос). Отгово-
рите не са конкретни, но са сви-
детелство за това, че за болшин-
ството студенти материална-

Фиг. 5. Как оценявате съществуващата материална база за спорт 
във Вашия Университет?
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та база е „много добра с някои не-
достатъци” или „задоволителна, 
без достатъчно условия” (фиг. 5). 
Но все пак е изненадващо, че няма 
конкретни забележки. Конкретно 
е отговорил само един студент, а 
именно, че липсват лостове и ус-
поредки за гимнастика.

4) В отделна подгрупа разглеж-
даме въпросите свързани със здра-
вето на студентите и възмож-
ните мотиви за освобождаване 
по здравословни причини (въпро-
си 15,16,18). Резултатите не са ед-
нопосочни, защото средният бал 
на мъжете за собственото им 
здраве е 75.2 от 100, а за жените 
72.7. Интерес представлява, че 
средно жените оценяват здраво-
словното си състояние по-ниско. 
Същевременно 94% от жените са 
посочили, че нямат никакво забо-
ляване, докато от мъжете само 
92%. Само 4 студенти от мъже-
те и три от жените са посочили 
конкретно заболяване. Тези въ-
проси са може би по-скоро лични 
и резултатите могат да бъдат 
тълкувани по различен начин. Съ-
щевременно въпрос 18-ти Според 
Вас, какъв е процента на студенти-
те, които се освобождават от предме-
та с фалшиви медицински бележки? 
е също с изненадващо висок ут-
върдителен резултат - 22% при 
мъжете и 24% при жените. Тук 
по-важна е възможната положи-
телна тенденция, а именно, че 
студентите не възприемат от-
съствието от заниманията от 
ФВС като добър пример, както и 
че ако може да са подобри връзка-
та в представите на студените 

между представителност и заня-
тия по ФВС, ще има по-добра мо-
тивация за участие. 

5) Завършваме с въпросите  
свързани с възможностите за из-
вънучебни форми за занимания със 
спорт и кои да са тези форми (13 
и 19-ти). Повече от половината 
студенти от двата пола пред-
почитат в университета да има 
извънучебни форми за занимания 
със спорт (фиг. 6). Предполага-
ме, че другата част са с различно 
мнение поради липса на информи-
раност или яснота какви спорт-
ни занимания могат да се предло-
жат. Тези извънучебни форми са 
например масови лекоатлетиче-
ски кросове; преплувания в басейн 
или море, като маратона Галата-
Варна; студентски спартакиади; 
пешеходни излети или походи и 
др. Възможно е тук отново да е 
отразено желанието на жените 
да не участват в състезания.

В известна степен, негатив-
ните отговори тук са по-важния 
индикатор, защото мотивация-
та и нагласите на студентите 
е едно сложно и комплексно явле-
ние. То обаче следва да бъде мно-
го внимателно изследвано, за да 
можем да предоставим повече 
възможности за хармонично раз-
витите на студентите, особено 
в ерата на технологичното об-
щество.

Последният въпрос за сту-
дентските нагласи спрямо ФВС 
е възможност да завършим ана-
лиза с положителен тон (фиг.7). 
Според 84% от мъжете и дори 
93% от жените туристическите 
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Фиг. 6. Желаете ли в Университета да има извънучебна форма 
за занимания със спорт?

Фиг. 7. Как възприемате идеята за туристически излети и походи в 
планините на България по 100-балната система?
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излети и походи в планините (по 
въпрос 19-ти) са идея, която те 
възприемат положително. 

 Трудно е да мотивираме сту-
дентите да формулират точни-
те си искания и желания за раз-
витие на занятията. Въпросът 
за излетите е свързан с това, че 
за студентите пешеходният 
туризъм е възможност за спорт 
от свободен характер, в прият-
на среда. Мотивите са, че е сред 
природата и защото е свързан с 
общуване и приятни социални 
занимания с техни връстници, 
като при това са придружавани 
от професионалисти, които им 
предоставят съвети, сигурност 
и увереност. 

Изключително високият брой 
жени 93% потвърдили, че са на-
строени положително за излети 
и походи в планините са също ин-
дикатор за тези изводи. Процен-
тът при мъжете е също много 
висок 84%. Отличната оценка на 
този въпрос е много обнадежда-
ваща и предоставя възможност 
за бърза и гъвкава реакция.

Изводи

Проведеното анкетно проуч-
ване не противоречи на нашия 
богат практически опит в об-
ластта на спорта, както и на 
мнението на спортните препо-
даватели. Изведохме пет главни 
извода. 1.) Системата за контрол 
и оценяване на студентите по 
дисциплината Физическо въз-
питание и спорт в Техническия 
университет – Варна, както и в 

другите университети във Варна 
и страната, се нуждае от сис-
темно изследване, актуализиране 
и изграждане на единни спорт-
ни образователни стандарти за 
оценка. 2.) Трябва да се работи по-
стоянно за подобряването и мо-
дернизирането на материалната 
база за спорт, със стремеж за дос-
тигане на средното съвременно 
европейско ниво. 3.) Смятаме, че 
следва да се осъвременят пока-
зателите за оценка. Възможно е 
да се въведат нови изпитни те-
стове, които да са в основата на 
оценяването по спортната дис-
циплина ФВС, като се премахнат 
изтощителните (донякъде дори 
унизителни за някои студенти) 
тестове, като се заменят с нови 
такива, които да са интересни 
с повече игрово-емоционално-
приключенски характер. 4.) Пре-
поръчваме на студентите да се 
предлагат занятия с възможност 
за избор на задължителни или фа-
култативни форми, алтернатив-
ни занимания в рамките на ФВС. 
Например пешеходен туризъм 
и шах. 5.) Смятаме, че препода-
вателите би трябвало да бъдат 
насърчавани да въвеждат нови 
атрактивни или алтернативни 
форми на обучение по дисципли-
ната Физическо възпитание и 
спорт.
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Приложение 1. Резултати от анкетата

Таблица А

Въпрос 
номер:

Антропологични
данни

Мерни
единици

Ср. резултат 
мъже

Ср. резултат 
жени

1.3. (1.1., 1.2.) Телесно тегло кг 77.5 49.6
1.4. (1.1., 1.2.) Ръст см 177.8 162.9

2 Възраст години 20 19

Таблица Б

No. Въпрос Мерна
ед-ца Мъже Жени

3. Занимавали ли сте се със спорт преди влизането 
в Университета?  

 3.1. Редовно - минимум три пъти седмично % 42 30

3.2. Само в събота и неделя % 8 0

3.3. Понякога % 38 66

3.4. Не се занимавам със спорт % 12 4

4.
Представлява ли значим интерес за Вас,какво е 
нивото двигателната Ви годност - физическата 
работоспособност, физическите качества?

4.1. Да, представлява значим интерес % 42 38

4.2. Да, представлява в известна степен % 50 56

4.3. Не, не ме интересува съществено % 8 6

4.4. Не ме интересува % 0 0

5.
Считате ли, че дисциплината “Физическо 
възпитание и спорт” трябва да е задължителна 
в Университета?
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5.1. Да,трябва да е задължителна през цялото време 
на следването. % 50 44

5.2. Не трябва. Трябва да е избираема. % 30 36

5.3. Трябва да е задължителна,но с профилиран избор 
на спорт. % 20 20

6.
При желание и възможност с какъв спорт бихте 
се занимавали в Университета? Посочете до 
три спорта.

   

6.1. Тенис на маса % 50 40

6.2. Спортни игри (футбол,баскетбол, волейбол) % 40 24

6.1. Фитнес % 20 30

6.2. Плуване % 20 16

6.1. Народни и модерни танци % 2 44

7.

Считате ли,че часовете по “Физическо възпитание 
и спорт”,така както са регламентирани и както 
се провеждат, въздействат активно върху 
физическата Ви дееспособност, годност?

 

7.1. Да, в значителна степен % 12 16

7.2. Да, в известна степен % 66 68

7.3. Не, не въздействат активно % 22 16

7.4. Въобще не въздействат, губене на време е. % 0 0

8.

Как оценявате точковата система за оценка по 
предмета “Физ. възпитание и спорт”, включва-
ща редовно присъствие на занятия,теоретични 
знания и експертна оценка на преподавателя?

8.1. Приемам я за целесъобразна % 76 80

8.2. Не я приемам. Има принудителна 
организационно – образователна насоченост. % 10 8

8.3.
Не отразява реалната степен на двигателните 
възможности на студентите и тяхното 
усъвършенстване.

% 10 12

8.4. Не трябва да се прилага за оценка. % 4 0
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9.

Представлява ли интерес за Вас динамиката 
- развитието на двигателните Ви качества 
през учебната година и по време на цялостното 
обучение?

   

9.1. Да. Представлява значителен интерес % 68 64

9.2. Да, но интересът ми е несъществен % 28 30

9.3. Не. Не представлява интерес % 4 6

10.
Считате ли, че двигателната Ви годност трябва 
да се оценява обективно – чрез двигателни 
тестове и адекватна нормативна база?

10.1. Да. Така е справедливо. % 52 46

10.2.

Да, но оценката да бъде въз основа на 
процента подобряване на резултатите от 
тестовете,а не на абсолютните стойности от 
постиженията по тях.

% 48 54

11. Посочете кой от спортовете Ви допада?

11.1. Тенис на маса % 60 56

11.2. Волейбол % 20 40

11.3. Футбол % 20 0

11.4. Баскетбол % 12 0

11.5. Плуване % 16 26

11.6. Фитнес % 52 40

11.7. Пешеходен туризъм % 50 56

11.8. Шахмат % 4 0

12. Посочете основните мотиви за избора на жела-
ния от Вас спорт?

12.1. Физическа подготовка бр. 7 8

12.2. Харесва ми бр. 5 2

12.1. Приятно ми е бр. 2 2

12.2. Начин на живот бр. 2 1
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12.1. Някога съм тренирал/-а бр. 2 1

12.2. Липса на избор бр. 1 1

12.1. Сваляне на килограми бр. 1 0

13. Желаете ли в Университета да има извън учебна 
форма за занимания със спорт?

13.1. Да,желая. % 60 40

13.2. Не,не желая. % 56 44

14. Как оценявате съществуващата материална 
база за спорт във Вашия Университет?

14.1. Отлична, отговаря на всички изисквания. % 22 18

14.2. Много добра, но има недостатъци % 40 38

14.1. Задоволителна, без достатъчно условия % 38 44

14.2. Много лоша, не е подходяща за спорт % 0 0

15. Оценете Вашето общо здравословно състояние 
по 100-балната система. бал 75 73

16. Посочете Вашите заболявания, ако имате 
такива.

16.1. Нямат заболявания/не отговорили % 92 94

16.2. Ставни, артрит, плоскостъпие, слабо сърце, 
астма % 8  -

16.1. Колит, сколиоза, ВПВ синдром %  - 5

17.
Как оценявате значението на предмета “ФВС” 
за Вашата бъдеща професия по 100-балната 
система?

бал 78 42

18.
Според Вас, какъв е процента на студентите, 
които се освобождават от предмета с фалшиви 
медицински бележки?

% 22 24

19.
Как възприемате идеята за туристически 
излети и походи в планините на България по 
100-балната система?
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19.1. Приветстват % 84 93

19.2. Нямат мнение % 16 7

20.
Необходимо ли е да се изготвят персонални 
методически указания за спорт (извън учебните 
занимания) от Вашите преподаватели?

20.1. Да, съгласен съм. % 38 30

20.2. Не, не ми е необходимо. % 18 18

Адрес за кореспонденция:

plyakov@abv.bg; тел. 0888699016,
Главен асистент д-р. Станислав Пляков;
Колеж по туризъм-Варна към Икономически университет – Варна
Съавтор: Старши преподавател д-р Явор Браниславов Несторов;
Технически университет – Варна
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Ролята на телесната култура в бита на хората е съществена от 
древността. Свързва се с идеята за съвършенството на човешката 
личност, основаващо се на схващането за универсално възпитание. На-
стоящата научна разработка цели дефиниране на ролята, мястото и 
значението на обучението по физическо възпитание и спорт в система-
та на висшето образование. Олимпийската идея за физическото възпи-
тание и спорт като неизменна част от хармоничното развитие на ли-
чността и издигането на единството между спорта и образованието 
като културна ценност, намира израз в редица документи в областта 
на спорта. Тo е съществен елемент от възпитанието на индивида в 
рамките на цялостната образователна система, развивайки способно-
стите, силата на волята и самодисциплината на студентите на инди-
видуално, общностно и международно равнище. Учебната дисциплина 
„Физическо възпитание и спорт“ е единствената, целяща да подготви 
хората за здравословен начин на живот.

The role of physical culture in people‘s lives has been essential since ancient 
times. It is associated with the construction of the idea of   the perfection of the 
human personality, based on the concept of universal education. This research 
aims to define the role and importance of physical education and sports in the 
academic education system.The Olympic idea of   physical education and sport 
as an integral part of the individual harmonious development and the unity 
between sport and education as a cultural value is expressed in a number of 
documents in the field of sport. It is an essential element for the education of 
the individual within the overall educational system, developing the abilities, 
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willpower and self-discipline of students at the individual, community and 
international levels. The discipline “Physical Education and Sports” is the only 
one aimed to prepare people for a healthy lifestyle. 

Въведение

Ролята на телесната култу-
ра в бита на хората е съществе-
на от древността – в Египет се 
свързва с военното възпитание, 
в Индия с учението на йогите, 
в Китай със системата за обуче-
ние в манастирите и достигане 
на просветление и хармония, в 
Елада (Гърция) със създаването на 
хармония между нравственото и 
естетичното у човека (калокага-
тия), а в Древен Рим – с изгражда-
нето на легиони и гладиаторски 
борби. 

Развитието на телесната кул-
тура в Стария свят се свързва 
с идеята за съвършенството на 
човешката личност и важната 
роля за неговата двигателна ак-
тивност. 

В капиталистическото обще-
ство основните цели на телес-
ното възпитание се основават 
на схващането за универсално 
възпитание, така както древни-
те гърци са изградили своя идеал 
наречен Калокагатия (калос – кра-
сив, и агатос – нравствено до-
бродетелен, човеколюбив). Това 
е повлияно от възстановените 
антични духовни ценности бла-
годарение на Ренесанса и Хума-
низма. Девизът „Здрав дух в здраво 
тяло“ присъства във всички евро-
пейски системи за телесно възпи-
тание и ясно подчертава общия 
стремеж [7].

Идеята намира израз и е фун-
дамент при съвременото възста-
новяване на Олимпийските игри: 
„Олимпизмът е философия на 
живот, възхваляваща и комбини-
раща в балансирано цяло качест-
вата на тялото, волята и ума. 
Съчетавайки спорта с култура-
та и образованието, олимпизмът 
търси да създаде начин на живот, 
основаващ се на радостта от уси-
лието, образователната стой-
ност на добрия пример и уваже-
нието към универсалните фун-
даментални етически принципи. 
Целта на олимпизма е да поста-
ви спорта в услуга на хармонич-
ното развитие на човека с оглед 
насърчаване на мира в общество-
то при зачитане на човешкото 
достойнство“ [8].

„Спортът е част от наслед-
ството на всички хора, мъже и 
жени, и нищо не може да запълни 
липсата му.“ – Пиер дьо Кубертен.

Методология

Целта на настоящата научна 
разработка е дефиниране на ро-
лята, мястото и значението на 
обучението по физическо възпи-
тание и спорт в системата на 
висшето образование.  

В съответствие с целта бяха 
определени следните задачи:

1. Да се проучи теоретична и 
документална литература по 
проблема на изследването. 
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2. Да се анализират основни 
параметри и закономерности на 
физическото възпитание и спор-
та в международни харти и кон-
венции.

3. Да се определят ролята и 
значението на обучението по 
физическо възпитание и спорт в 
системата на висшето образова-
ние. 

Методи на изследване

1. Методи на предварително 
проучване

• Информационно проучване – 
проучихме общо 10 литературни 
и документални източници, и 2 
интернет сайта.

• Исторически метод – събиране 
на информация за появата и раз-
витието на физическото възпи-
тание и спорта в бита на хора-
та.

• Анализ на документи – кон-
тент анализ на литературни и 
документални източници за обу-
чението по физическо възпита-
ние и спорт.

2. Теоретико-логически методи: 
анализ, синтез, индукция и сравне-
ние.

Физическото възпитание и 
спортът в системата на висше-
то образование

„Международна харта за фи-
зическото възпитание и спорт“ 
е приета на Генерална конферен-
ция на Организация на обедине-
ните нации за образование, наука 

и култура (ЮНЕСКО) по време 
на ХХ сесия през 1978 г. в Париж и 
дава пълна представа за мястото 
и ролята на физическата актив-
ност в образователната сфера и 
бита на хората: „Всяко човешко 
същество има основно право на 
достъп до физическо възпитание 
и спорт, които са важни за ця-
лостното развитие на неговата 
личност“ [6].

Според „Хартата“ физическо-
то възпитание и спортът са съ-
ществен елемент от възпита-
нието на индивида в рамките 
на цялостната образователна 
система, развивайки способно-
стите, силата на волята и само-
дисциплината на всеки човешки 
индивид в качеството му на пъл-
но интегриран член на общество-
то. Всяка глобална образователна 
система трябва да отделя нуж-
ното място и значение на физи-
ческото възпитание и спорта, за 
да се установи баланс и усилване 
на връзките между физическите 
дейности и другите компоненти 
на образованието.

Запазването и развитието на 
физическия, интелектуалния и 
нравствения потенциал на инди-
вида подобряват качеството на 
живот на национално и междуна-
родно равнище. 

„Хартата“ подчертава роля-
та на националните институ-
ции, приемайки законодателна и 
нормативна база за насърчаване, 
стимулиране и контрол на двига-
телната дейност в образовател-
ната система. Създаването на 
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необходимите условия за систем-
но практикуване на физически уп-
ражнения и спорт, както и за из-
дигане на спортния престиж на 
нацията – приоритетно направ-
ление от социалната политика 
на държавата и общините.

В Р България физическата ак-
тивност, физическото възпи-
тание и спортът във висшите 
училища са част от обучението 
на студентите под формата на 
задължителни и факултативни 
занимания с минимален хорариум 
на задължителните занимания 
от 60 часа годишно за студенти-
те, които се обучават за придо-
биване на образователно-квали-
фикационната степен „бакала-
вър“ или образователно-квалифи-
кационната степен „магистър” 
[4].

В Резолюция (2007/2086(INI)) 
на Европейския парламент от 
13 ноември 2007 г. относно роля-
та на спорта в образованието се 
подчертава, че физическото въз-
питание и спортът са единстве-
ните учебни дисциплини, които 
целят да подготвят хората за 
здравословен начин на живот, за 
преодоляването на нездравослов-
ните практики и са насочени към 
цялостно физическо и душевно 
развитие [11].

Същевременно, Световната 
здравна организация препоръчва 
за лица от 18 до 64 години мини-
мум 30 минути физическа актив-
ност с умерена интензивност 5 
пъти седмично; или поне 25 ми-
нути с висока интензивност 3 
пъти седмично [10].

„Бялата книга за спорта“ дефи-
нира ролята на спорта в образо-
ванието и обучението – подсил-
ва човешкия капитал на Европа. 
Ценностите, които се предават 
чрез спорта, помагат за разви-
тието на знанията, мотивация-
та, уменията и готовността за 
полагане на лични усилия. Време-
то, прекарано в спортни дейнос-
ти в университетска среда оказ-
ва благоприятно въздействие 
върху здравето и образованието, 
като това въздействие трябва 
да се увеличава.[1]

Европейската харта за спорта 
дава законно определение на по-
нятието спорт: 

„Спорт“ означава всяка фор-
ма на физическа дейност, която 
чрез случайно или организирано 
участие има за цел изразяване или 
подобряване на физическата де-
еспособност и душевното благо-
състояние, формиране на социал-
ни отношения или постигане на 
резултати в съревнованията на 
всички равнища [2, 3].

А, законът за физическото въз-
питание и спорта в Р България 
дефинира основните функции на 
физическата активност, физи-
ческото възпитание, спортът и 
спортно-туристическата дей-
ност – образователни, здравни, 
социални, културни и възстано-
вителни [4].

Обучението по физическо въз-
питание и спорт в системата на 
висшето образование се осъщест-
вява чрез програми[9], които от-
говарят на изискванията и ин-
дивидуалните характеристики 



138  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

на практикуващите студенти. 
Учебните програми се изготвят 
съобразно институционалните, 
културните, обществено-иконо-
мическите, климатичните ус-
ловия в Р България и по силата 
на своето съдържание помагат 
процеса на формиране на знания, 
умения, навици и модели на по-
ведение, водещи към пълноценно 
развитие на човешката личност. 
Подобаващо място в учебните 
програми имат възпитателни-
те дейности, които се базират 
на ценностите на спорта и поло-
жителните резултати от връз-
ките между спорта, обществото 
и културата. 

В част от учебните програми 
обучението по физическо възпи-
тание и спорт се извършва вед-
нъж седмично, съгласно Закона 
на физическото възпитание и 
спорта. Така се решава само една 
част от необходимата седмична 
двигателна активност. Другата 
част е обект на самоподготовка 
и въпрос на личен избор на сту-
дента, съобразно изискванията 
на висшето образование и наличи-
ето на извънаудиторна заетост-
по изучаваните дисциплини. 

Същевременно, обучението, 
тренировките и администрира-
нето на физическото възпитание 
и спорта се извършва от квали-
фицирани кадри, които са предва-
рително подготвени и допълни-
телно обучени до необходимото 
равнище на специализация. На-
сърчаването на преподавателска-
та професия да включва спорта 

и феърплей като централна част 
от училищните програми е отго-
ворност на правителствата [5].

Оценяването и научните из-
следвания са съществени компо-
ненти от развитието на физи-
ческото възпитание и спорта, 
допринасяйки за всички форми 
на спортуване, подобряването 
на здравето и безопасността на 
участниците, методите на обу-
чение и организация на учебния 
процес. По този начин образова-
телният процес се облагодетел-
ства от нововъведенията в ин-
терес на по-добро обучение и изя-
ва на студентите. Нужен е обмен 
на информация за резултатите 
от научни изследвания и анализи 
относно експерименти, дейнос-
ти и програми. Събирането, оси-
гуряването, разпространението, 
анализирането на информация и 
документация е закономерна и 
необходима дейност. 

Заключение

Олимпийската идея за физиче-
ското възпитание и спорт като 
неизменна част от хармонич-
ното развитие на личността и 
издигането на единството меж-
ду спорта и образованието като 
културна ценност, намира израз 
в редица документи в областта 
на спорта. Ролята на обучението 
по физическо възпитание и спорт 
в системата на висшето образо-
вание може да се структурира на 
няколко равнища.      
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На индивидуално равнище физи-
ческото възпитание и спортът 
допринасят за:

• поддържането и подобрява-
нето на здравето; 

• насоченост към цялостно 
физическо и душевно развитие;

• осигуряват полезна заетост 
в свободното време; 

• позволяват на студента да 
преодолее недостатъците на съ-
временния начин на живот;

• възпитават студента раз-
вивайки неговите способности, 
сила на волята и самодисципли-
ната;

• възможност за самоопозна-
ване, изява, постигане на раз-
цвет;

• придобиване на знания, уме-
ния и навици за физически упраж-
нения и спорт;

• източник на удоволствие и 
самочувствие.

На равнище общност, физиче-
ското възпитание и спортът 
подобряват социалните отноше-
ния и възпитават във феърплей, 
което е съществено не само за 
спорта, но и за живота в обще-
ството. Създават се условия и 
възможности за социални кон-
такти, чрез които могат да се 
придобият знания, умения и на-
гласи, необходими за пълноценно 
интегриране и участие в граж-
данското общество. 

На международно равнище, 
всички хора сътрудничат, пре-
следвайки общи интереси за фи-
зическото възпитание и спорта 
като допринасят за запазване на 

траен мир, взаимно уважение и 
приятелство, популяризиране и 
стимулиране на човешкото раз-
витие в тази област, създаване 
на благоприятен климат при ре-
шаване на международни пробле-
ми. Неслучайно, през 2013 г. ЮНЕ-
СКО определи 6 април за дата, на 
която се отбелязва Международ-
ният ден на спорта за мир устой-
чиво развитие. А Ирина Бокова 
(Генерален директор на ЮНЕ-
СКО) споделя: „Във всяко обще-
ство спортът е област на мечти 
и средство за положителна соци-
ална промяна, затова трябва да 
направим всичко възможно, за да 
използваме силата му“ [12].
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Онлайн обучението по физическо възпитание в УНСС 
по време на световната пандемия от COVID-19 – 
предизвикателства и перспективи

Спас Ставрев, Ива Гигова

Online teachingon physical education in unwe during
the world COVID-19 pandemic – challenges
and perspectives

Spas Stavrev, Iva Gigova

Резюме
В представеното изследване е направен анализ на начина и модела 

на провеждане на заниманията от дисциплината „Физическо възпита-
ние“ в УНСС след въвеждане на извънредно положение в България, свър-
зано със световната пандемия от COVID-19. Обстоятелства наложиха 
нуждата от бързо адаптиране и в същото време доусъвършенстване 
в съвременните дигитални форми на комуникация при провеждане на 
обучителните занимания. Стартирането на дистанционнта форма на 
обучение за студентите, започва с взимане на официално решение на 
катедрено заседание, изпълнявайки влязла в сила ректорска заповед. За 
осъщесваване на описаното бяха зададени общи теми за всички студен-
ти от I и II курс (изборно-задължителна форма на обучение по „Физиче-
ско възпитание“) по които се изработиха презентации за всяка учебна 
седмица от преподавателите за всеки спорт поотделно. За някои от 
спортовете бяха заснети видео материали с общо развиващи упражне-
ния, насочени не само към студентите, а и към преподавателите от 
УНСС за поддържане на работоспособност и добър тонус. Учебната го-
дина приключи с online тестиране по отделните спортове, като само в 
редовната сесия се проведоха с 6279 студента в рамките на 2 работни 
дни чрез университетската платформа Forms на Microsoft.

Ключови думи: COVID-19, физическо възпитание, дистанционно обу-
чение, Forms, онлайн тестове
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Summary 
In the presented study is analyzed the manner and model of conducting 

classes in the discipline “Physical Education” at UNWE after the introduction of 
the emergency state  in Bulgaria related to the global pandemic of COVID-19. 
The new circumstances marked the requirement to adapt quickly and at the 
same time to improve the education process within the new digital forms of 
communication while conducting classes. The start of the distance form of 
education for students began with making an official decision at a department 
meeting, executing an effective rector’s order. To implement the described, 
common topics were set for all students of I-st and II-nd course (optional-
compulsory form of training in “Physical Education”), and presentations were 
made for each educational week by teachers from each separate sport. For some 
of the sports short video materials were created with general developmental 
exercises, aimed not only at the students, but also at the lecturers from the 
University of National and World Economy to maintain working capacity and 
good tone.  The school year ended with online testing in individual sports, which 
were conducted with 6279 students in 2 working days through the university 
platform Forms of Microsoft.

Key word: COVID-19, physical education, distance form of education, 
Forms, online testing

Въведение

В началото на 2020 г. един не-
познат до сега вирус разтърси 
света със своята неизвестност, 
бързина на разпространение и 
хилядите тежки от медицинска 
гледна точка неразрешими слу-
чаи. Заразата бързо обхвана поч-
ти всички страни в света и през 
м. март правителството на Р 
България взе решение за въвеж-
дане на извънредно положение, 
което е прецедент в история-
та ни. Затвориха се всички об-
ществени места, където имаше 
струпване на хора и опасност от 
предаване на вируса. Със заповед 
№631/13.03.2020 г. на ректора 
на УНСС се прекратиха всички 
присъствени занимания в уни-
верситета и неговите поделе-
ния, като същите да преминат 

online [7]. На свикано заседание 
на катедрата (проведено online) 
се взе решение за преминаване в 
дистанционна форма на обучение 
по всички спoртове и се планира-
ха предстоящите теми за разра-
ботка и начините за информира-
не [6]. 

В наредбата за държавните 
изисквания за организиране на 
дистанционна форма на обучение 
във висшите училища, с поста-
новление № 292 на Министерски 
съвет от 2 ноември, 2004 г., об-
народвана в Държавен вестник 
№99/9.11.2004 г. е дадено следно-
то определение в Чл. I, ал. 2 и 3, 
които гласят: 

(2) Дистанционната форма на 
обучение е организация на учебния 
процес, при която студентът и пре-
подавателят са разделени по место-
положение, но не непременно и по вре-
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ме, като създадената дистанция се 
компенсира с технологични средства.

(3) При дистанционната форма 
на обучение се използват аудио, видео, 
компютърни и комуникационни тех-
нологии и средства [5].

В научна разработка [4] се дава 
пример за разработването на 
online курс, който да се използва 
от университетски преподава-
тели за дистанционно обучение за 
студенти във Великотърновския 
университет. Курсът се базира 
на принципите на конструктив-
ния подход към образованието. 
Като платформа за създаване на 
online курс се използва MOODLE, 
който според авторите предлага 
отлични възможности за педа-
гогическа комуникация, реализи-
ране на съвместни online учебни 
дейности и отдалечен достъп до 
множество ресурси.

В друго изследване се проучва 
мнението на студентите от 
ВТУ – специалност „Педагогика 
на обучението по физическо въз-
питание. Спортна педагогика“ 
– ОКС „магистър” относно дис-
танционното обучение по дис-
циплината „Методика на обуче-
нието по баскетбол“. В дистан-
ционната платформа на ВТУ е 
предоставена „Анкета за дистан-
ционното обучение по Методика 
на обучението по баскетбол“. От 
отговорите на студентите ста-
ва ясно, че 79 % от тях влизат 
всеки ден в платформата за нова 
информация, одобряват по какъв 
начин е поднесен материалът по 
дисциплината - 96 %, но предпо-
читат да отработват задачите 

си в залата по баскетбол - 69 % [1]. 
Също за обучението в извънредно 
създалата се ситуация, автори-
те М. Алексиева и М. Борукова, 
чрез анкетен метод стигат до 
заключението, че наличието на 
разстояние между обучаващия се 
и образователната институция 
не е препятствие за протича-
не на ефективен образователен 
процес в дистанционното обу-
чение, но на този етап не е въз-
можно да се генерализират за-
ключения за ефективността на 
учебния процес по баскетбол при 
дистанционното обучение на из-
следваните студенти [2]. С ан-
кетен метод колектив от НСА 
„Васил Левски“ изследват мнение 
на 101 студента за online форма-
та на обучение през II семестър 
на учебната 2019/2020 г. по бас-
кетбол. От всички изследвани 
96% редовно влизат в платфор-
мата за дистанционно обучение, 
а 84% от анкетираните много 
добре възприемат, одобряват 
и оценяват качеството на пре-
доставените учебни схеми и ви-
део материали [3]. Проведеното 
изследване със студенти в МГУ 
„Св. Иван Рилски“ имаше за цел 
да се установи нагласата на сту-
дентите при прилагане на нови, 
съвременни форми на обучение по 
физическо възпитание и спорт. 
Те бяха наложени от една стра-
на от световната пандемия от 
Covid-19, но и от необходимост-
та от физическа активност на 
студентите. От него се уста-
новява положителното отноше-
нието към дисциплината “Фи-
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зическо възпитание” и положи-
телната нагласа на студенти-
те към дистанционната форма 
на обучение (46%) в извънредна 
обстановка [9]. Друго анкетно 
проучване, включващо български 
и чуждестранни студенти, изу-
чаващи различни специалности 
в Медицински университет – 
София цели да се анализира как 
извънредната ситуация влияе 
на навиците и спортни дейнос-
ти на студентите. Студенти-
те считат за необходимо да се 
включват в спортни дейности, 
въпреки че няма нормални усло-
вия за тези дейности по време 
на карантината, тъй като спор-
тът има важна роля, както за 
стабилно физическо състояние, 
така и за по-доброто емоционал-
но състояние. Определя се воде-
щата роля на преподавателя по 
спорт, с неговите знания и про-
фесионална подготвеност [8]. 

С решение на Ректорският съ-
вет на УНСС е проведено онлайн 
проучване през м. май, 2020 г. Във 
фокуса на анкетното изследване 
с 2820 студенти от ОКС „ба-
калавър“ и ОКС „магистър“ от 
всички професионални направле-
ния в УНСС са въпроси, свързани 
с провеждането на учебния про-
цес в периода на пандемията от 
COVID-19-лекции, учебни мате-
риали, текущ контрол и оценява-
не, сравнение на традиционните 
и online формите на обучение. 
Общата оценка на студентите 
за проведения първия online се-
местър е 5.54, по скала от 1 до 7 
[11]. 

Всички посочени изследвания 
са насочени за отделен спорт или 
анкета за проучване на отноше-
нието на студентите към дис-
танционната форма на обучение. 
Цялостен подход и анализ за про-
веждане на online обучение по фи-
зическо възпитание до момента 
не е правен.

Цел, задачи и методи

Целтана изследването е да по-
кажем начина на подготовка и 
комуникация със студентите от 
учебните групи при провежда-
не на заниманията по физическо 
възпитание в УНСС през II семес-
тър на учебната 2019/2020 г. 

Задачите, които си постави-
хме са:

1. Да се посочи последовател-
ността при online обучение по дис-
циплината „Физическо възпита-
ние“ с учебните групи от редовна и 
дистанционна форма на обучение;

2. Да се покаже най-достъп-
ният начин на информиране на 
студентите, същността на раз-
работваните теоретични мате-
риали за всеки спорт поотделно и 
насоките на видео материалите 
за самостоятелна подготовка;

3. Да запознаем преподавател-
ската общност с начина и форма-
та на провеждане на годишното 
оценяване при приключване на 
учебната година.

Резултатите от изследването 
са обработени в Excel.

Методическият инструмен-
тариум, който използвахме бе 
следният:
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- направихме обзорно проучване 
на най-новата специализирана ли-
тература;

- спазени бяха основните ди-
дактически принципи на обучението 
съзнателност, активност, дос-
тъпност и нагледност при под-
готовката на материалите;

- от методите на обучение при-
ложихме словесните-обяснение, 
беседа, микро лекции-всички в 
електронна online обстановка, 
както и нагледни методи на обу-
чение-презентации и обучителни 
филми с демонстрации;

- от методите за проверка и оценка 
приложихме контролни тестове 
(online) за установяване на усво-
ените теоретични познания за 
спортовете, изпълнявани при ли-
митиран времеви интервал [7]. 

Анализ на резултатите  

Колективът на катедра „Фи-
зическо възпитание и спорт“ се 

Фиг. 1. Видове спорт практикувани в УНСС

състои от 15 щатни и 9 хонору-
вани преподаватели. Всички обу-
чават студенти от редовна и 
дистанционна форма от I и II-ри 
курс, по 12 вида спорт, а за сту-
денти със здравословни проблеми 
- занимания по ЛФК (фиг. 1). Об-
щият брой студенти (редовна и 
дистанционна форма) преминали 
през online обучението през учеб-
ната 2019/2020 г. е около 7500.

За обезпечаване на целия процес 
по дистанционната online форма 
на обучение, използвахме лицен-
зирания пакет на MicrosoftOffice, 
който е закупен за нуждите на 
УНСС. Всеки студент и препо-
давател има персонален достъп, 
чрез имейли с домейн на универ-
ситета - @unwe.bg.

Процесът протичаше в после-
дователност, която бе гласувана 
предварително на нарочно прове-
дено катедрено заседание. Зада-
доха се четири еднакви теми за 
теоретична разработка по все-



146  Спорт и наука, кн. 1, 2/2021

Фиг. 2. Лицензиран пакет на Microsoftoffice, използван в online 
обучението на студенти в УНСС

ки отделен спорт под формата 
на презентации в приложението 
MicrosoftPowerPoint. Паралелно с 
това колеги-преподаватели от 
катедрата заснеха обучителни 
филми показване на упражнения 
за общо физическа подготовка и 

Фиг. 3. Платформата Microsoft Stream дава възможност за непре-
къснат достъп до учебните материали на всеки студент и пре-
подавател

физическа дееспособност. Тези 
филми се препоръчаха както на 
студентите, така и на всички 
преподаватели в УНСС за под-
държане на добро ниво на рабо-
тоспособност. За лесен и свое-
временен достъп, материалите 
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се качваха в online платформата 
Stream в мрежата на УНСС, къде-
то всеки заинтересуван може да 
влиза с университетския си ака-
унт и да се запознава със съдържа-
нието (фиг. 3). 

Следвайки учебното разписа-
ние по дисциплината „Физическо 
възпитание“ всеки студент е раз-
пределен в групи от по 30 човека, 
с които провеждахме занимания-
та си веднъж седмично с продъл-
жителност от 90 минути. Про-
веждането на online учебните 
часове, за преподаване, дискути-
ране и даване на допълнителна 
разяснения на учебния материал 
се осъществяваше посредством 
приложението MicrosoftTeams 
(фиг. 4), което дава възможност 
за директна online видео и аудио 
връзка. За целта се задава среща, 
чрез изпращане на линк за влизане, 

Фиг. 4. Учебните занимания се осъществява чрез приложението на 
Microsoft - Teams, което дава възможност за двустранна online видео 
и аудио връзка

на служебните мейли на студен-
тите за деня и часа на редовното 
по учебната програма занимание.

След приключването на се-
местъра и обявяване на датите 
на изпитните сесии от учебен 
отдел преподавателите по вид 
спорт разработиха специфич-
ни въпроси по конкретния вид 
спорт съответните препода-
ватели. Реализирането на този 
последен етап от обучението, а 
именно изпитната сесия стана 
чрез платформата MicrosoftForms 
(фиг. 5). По предварително изгот-
вен часови график, в рамките на 
20 минути (зададен час за начало 
и край) всеки студент трябваше 
да отговори на 12 въпроса, свър-
зани с предоставените на по-ра-
нен етап материали. След при-
ключване на времето системата 
се изключва автоматично и не 
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е възможно да се работи по нея. 
Влизането на студент с един и 
същ акаунт е възможно само вед-
нъж. Системата сумира броя дос-
тигнати точки автоматично 
след приключването на теста. 
По предварително зададена скала 
се нанасят оценки и информират 
студентите за резултата.

Основен момент за успешно 
провеждане на учебен процес и из-
питна сесия в дигитална обста-
новка, се явявя своевременната 
комуникация със студентите. 
Тя се осъществява чрез универ-
ситетските акаунти на студен-
ти и преподаватели в Microsoft 
Outlook. Чрез приложението сту-
дентите се информираха за всяко 
действие по време на семестъра 
и сесията като:

- информация за начина на про-
веждане на семестъра;

- известия за качени материа-

Фиг. 5. Активен тест за студентите, видим само в определен 
ден и час, в съответствие с графика на изпитната сесия

ли в MicrosoftStream;
- известия  за онлайн учебни ча-

сове в  Microsoft Teams; 
- изпращане на линк към online 

тестиране в MicrosoftForms и уве-
домяване за броя верни отговори;

- възникнали въпроси от сту-
дентите;

Изводи и перспективи

1. УНСС разполага с отлична IT 
инфраструктура за провеждане 
на онлайн дистанционно обуче-
ние, включително и по физическо 
възпитание и спорт;

2. За осъществяване на макси-
мално добро онлайн обучение е 
необходима непрекъсната и ясна 
комуникация, със специфични ин-
струкции от страна на препода-
вателите и интерактивни дей-
ности към студентите; 

3. Постига се максимална обек-
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тивност при оценяване на из-
питна сесия, чрез стандартизи-
рано онлайн тестиране;

4. Повиши се дигиталната 
компетентност на колегите-
преподаватели и се утвърдиха 
новите форми на комуникация 
между тази със студентите;

5. Теоретическата подготовка 
на студентите от учебните гру-
пи се повишава значително, и е 
препоръчително да  продължи и в 
бъдеще, но е коректно да отбеле-
жим, че емоционалният заряд от 
практическите часове е  незаме-
ним;
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Кинезитерапия при пациент с наследствена
спастична параплегия

Антоанета Димитрова, Костантина Атанасова, 
Кристин Григорова-Петрова

Резюме
Цел: Да се проследи влиянието на кинезитерапевтична методика 

при пациент с наследствена спастична параплегия.
Методика. Проучването е проведено с пациент на 53 години диагно-

стициран с автозомно-доминантна наследствена спастична парапле-
гия тип SPG4 в кабинет по рехабилитация в Национална спортна 
академия „В. Левски“ – София, ул. „Гургулят“ 1 за период от 9 седмици. 
Изследванията се проведоха 4 пъти за целия период на кинезитерапия. 
Програмата беше разделена на три етапа, като всеки етап бе с про-
дължителност 3 седмици. През първия и третия етап се провеждаха 
индивидуални процедури 3 пъти в седмица, с продължителност 90 ми-
нути. През останалите дни от седмицата, пациентът изпълняваше 
определен комплекс от упражнения в домашна обстановка 2 пъти на 
ден, за който предварително бе обучен. Вторият етап се състоя из-
цяло под формата на домашна рехабилитация, като упражненията се 
изпълняваха по 2 пъти на ден. За да оценим моментното състояние на 
пациента използвахме Timed Up and Go Test, Five Times Sit-to-Stand Test, 
10 Meters Walking Test, Spastic Paraplegia Rating Scale.

Резултати. Установяват се положителни промени в двигателните, 
равновесните и координационните възможности на пациента. Подо-
бряват се функционалната сила на долните крайници и скоростта на 
ходене.   

Заключение: Проучването показва положителното въздействие 
върху походката и общата мобилност след приложената методика на 
кинезитерапия.

Ключови думи: кинезитерапия, наследствена спастична параплегия.
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Physiotherapy in patient with hereditary spastic paraplegia

Antoaneta Dimitrova, Kostantina Atanasova,
Kristin Grigorova-Petrova

Abstract
The aim is to evaluate the impact of physiotherapy (PT) in a patient, 

diagnosed with hereditary spastic paraplegia.
Methods The study was conducted with 53 years old patient, diagnosed 

with autosomal-dominant hereditary spastic paraplegia type SPG4, in 
physiotherapeutic office in National Sports Academy “Vasil Levski” – Sofia, st. 
Gurgulyat 1 for 9 weeks. The tests were conducted four times throughout the 
entire period of physiotherapу. The program was divided into 3 stages, each 
stage continued for 3 weeks. The first and the third stage included individual 
procedures 3 times per week with duration 90 minutes. As for the other days of 
the week the patient was trained to do specific exercises in home environment 2 
times a day. The second stage was entirely in home environment with the patient 
doing exercises 2 times a day, every day. To evaluate the current condition of 
the patient we used Timed Up and Go Test, Five Time Sit to Stand Test, 10 
Meters Walking Test, Spastic Paraplegia Rating Scale.

Results We established positive changes in the mobility, balance and 
coordination of the patient. The functional strength of the lower limbs and the 
walking speed were also improved.

Conclusion The study showed the positive effects on the gait and the 
functional mobility after  physiotherapy.

Keywords: physiotherapy, hereditary spastic paraplegia. 

Увод

Наследствената спастична 
параплегия е рядко срещано забо-
ляване, което често не се диагно-
стицира правилно и прави труд-
но установяването на точната 
честота на заболеваемост. В Ев-
ропа се счита, че наследствената 
спастична параплегия се среща 
при 1-9 души на 100,000 население. 
До този момент са открити и 
описани над 80 различни форми 
на заболяването [7].

Етиологията и патогенезата 
на заболяването не са напълно из-

яснени. Заболяването причинява 
дегенерация на крайните отдели 
на кортико-спиналните пътища 
в гръбначния мозък. Краищата 
на най-дългите влакна, инервира-
щи долните крайници, се повлия-
ват от процеса в много по-голяма 
степен, отколкото тези, които 
инервират горните крайници [1].

Основните начини на унаследя-
ване са автозомно-доминантно, 
автозомно-рецисивно, X-свърза-
но рецесивно и митохондриално 
[3,4].

Автозомно-доминантното 
(АД) унаследяване е най-често 
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срещаният вид на наследстве-
ната спастична параплегия, при 
което се засягат около 70%-80% 
от болните.

Основните симптоми на паци-
ентите с наследствената спас-
тична параплегия са мускулна 
слабост и спастичност на долни-
те крайници. Тези два симптома 
могат да присъстват в различна 
степен. При едни пациенти може 
да преобладава спастичност с 
пълна липса на мускулна слабост, 
а при други и двата симптома 
да бъдат приблизително еднакво 
проявени [4].

В зависимост от това дали за-
боляването се проявява в ранна 
детска възраст или по-късните 
години от живота на пациента, 
се наблюдават някои особености.

При ранна проява (преди 2-го-
дишна възраст) симптомите 
могат да не са прогресивни. Спас-
тичната походка в тази възраст 
може да наподобява тази на дете 
със спастична диплегична цере-
брална парализа [3,4].

При проява в по-късна детска 
възраст или след това, обикно-
вено симптомите прогресират 
бавно и стабилно в продължение 
на много години [3,4].

В днешно време не съществу-
ва установена рехабилитационна 
програма, която да се прилага при 
това заболяване. Мненията на 
различни автори се разминават 
в това какви упражнения и тех-
ники трябва да се използват, за 
да се постигне оптимален ефект 
при пациенти с наследствена 
спастична параплегия.

Работната хипотеза е свър-
зана с предположението, че при-
лагането на комбинация от 
различни кинезитерапевтични 
средства ще има положителен 
ефект при пациент с наследстве-
на спастична параплегия, ще се 
подобрят функционалния баланс 
и двигателните възможности с 
оглед на по-голяма функционална 
независимост и извършване на 
повече дейности от ежедневния 
живот.

Целта на проучването е да се 
проследи влиянието на приложе-
на кинезитерапевтичн методика 
при пациент с наследствена спас-
тична параплегия.

Методика

Проучването е проведено в ка-
бинет по рехабилитация в На-
ционална Спортна Академия “Ва-
сил Левски“ – гр. София, ул. „Гургу-
лят“ 1 в периода от 15.06.2020 г. 
до 18.08.2020 г.

Контингент: жена на 53 го-
дини, диагностицирана с авто-
зомно-доминантна наследствена 
спастична параплегия – SPG4 – 
екзон 8 – мутация с 1233G>C. Ус-
тановена на 11.01.2013 година. Не 
съобщава за наличие на придру-
жаващи заболявания. В момента 
приема Баклофен 2х20мг. 

Кинезитерапевтичната про-
грама беше разделена на три ета-
па с обща продължителност 9 
седмици. Всеки етап бе с продъл-
жителност 3 седмици.

През първия етап пациент-
ката провеждаше индивидуал-
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ни процедури по кинезитерапия, 
под наше ръководство 3 пъти в 
седмицата, в продължение на 3 
седмици. Всяка процедура беше с 
продължителност 90 минути. В 
останалите дни от седмицата, 
пациентката бе предварително 
обучена да изпълнява определен 
комплекс от упражнения в до-
машни условия - 2 пъти дневно. 

Вторият етап се състоя из-
цяло под формата на домашна 
рехабилитация, в рамките на 3 
седмици, като упражненията се 
изпълняваха по 2 пъти на ден. 

Третият етап съответства 
на първия с индивидуални занима-
ния три пъти седмично в рамки-
те на три седмици в кабинета по 
рехабилитация. 

Подбраните специализирани 
тестове и изследвания са извър-
шени 4 пъти за целия период на 
провеждане на кинезитерапия: в 
началото, в края на първи етап, 
в края на втория етап и в края на 
третия етап.

Използвахме следните тестове за 
да оценим, състоянието на паци-
ентката: 

1. Timed Up and Go Test - оценя-
ва функционалната мобилност на 
пациентите. За извършването 
му са нужни стол, със стандарт-
на височина – 46 см, права линия 
с дължина 3 метра, на края се по-
ставя конус. Времето започва да 
се отчита при команда „старт“ 
за започване на теста от стра-
на на кинезитерапевта. Пациен-
тът седи на стола, при команда 
„старт“ става от стола и ходи 
с предпочитана от него скорост. 

Когато стигне до конуса го заоби-
каля и връща се обратно по изме-
рения участък. Тестът приключ-
ва когато пациентът е седнал 
отново на стола. Измерва се вре-
мето в секунди, за което пациен-
та изпълнява теста [5].

2. Five Times Sit-to-Stand Test – 
отчита функционалната сила на 
долните крайници, като за из-
вършването му е необходим стол 
със стандартна височина, който 
е свободно разположен, без да е 
подпрян до стена или друга по-
върхност. Изисква се пациентът 
да поставя ръцете си кръстосани 
пред гърдите, като гърба му не се 
допира до облегалката на стола. 
При сигнал „старт“ пациентът 
става и сяда 5 пъти, колкото е 
възможно по-бързо. С хрономе-
тър се отчитат секундите, за 
които пациентът извършва по-
ставената задача [2].

3. 10 Meter Walking Test – при 
извършването на теста е необхо-
димо наличието на права линия 
дълга 14 метра. 2 метра преди и 
2 метра след тестовите 10 ме-
тра се поставя маркер. Измерва 
се времето в секунди, за което 
пациентът изминава 10 метра, 
между 2 и 12 метър. Тестът се 
изпълнява три пъти с предпочи-
тана от пациента скорост и три 
пъти с максимална скорост, като 
се изчислява средното време при 
предпочитаната скорост и с мак-
симална скорост, както  и средна-
та скорост на придвижване [11].

4. Spastic Paraplegia Rating Scale 
– определя тежестта на спас-
тичност при пациенти с прапа-
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легия. Включва 13 въпроса, които 
се оценяват от 0 до 4 точки [9].

Методиката на кинезитера-
пия беше изготвена след обстой-
но изследване на моментното 
състоянието на пациентката и 
снетата анамнеза. Тъй като съ-
общава за чести спъвания и пада-
ния през последните две години 
и необходимост да се придвижва 
чрез помощно средство – бастун, 
изготвихме подходяща програма, 
насочена към решаване на тези 
проблеми. 

Средствата, които избрахме 
да използваме са: 

– Активни упражнения за до-
лните крайници. 

– Аеробни циклични упражне-
ния. 

– Упражнения срещу съпроти-
вление за долните крайници.

– Техники от проприоцептив-
но нервно-мускулно улесняване 
(ПНМУ) за глезенна става.

– Упражнения за равновесие и 
координация.

Таблица 1. Промени в двигателната активност в хода на лечение

– Трениране на походката – 
обучение в правилно поставяне 
на крайника в различните фази на 
ходене.

– Ходене по различни повърхно-
сти, ходене с препятствия с от-
ворени и със затворени очи. 

Резултати

Промените в двигателната 
активност на пациентката са 
проследени четирикратно и са 
представени на табл. 1 и табл. 2.

Резултатът от нашето из-
следването преди процедурите 
по кинезитерапия  за Timed Up 
and Go Test е 15,16 сек. При всяко 
следващо измерване забелязва-
ме, че резултатът се подобрява, 
като най-добро време отчитаме 
при четвъртото изследване – 
12,1 сек. Някои автори, които на-
мират връзка между времето на 
изпълняване на теста и риска от 
падане, считат че пациенти, кои-
то изпълняват теста за 13,5 сек. 

                 Изследване
                      

Тест
Х1 Х2 Х3 Х4

TUG Test (сек.)
  15,16 14,61 14,18 12,1 

FTSTS Test (сек.) 13,43 13,08 12,93 12,25 

Х1 - първо изследване; Х2 – второ изследване; Х3 – трето изследване; Х4 – четвърто 
изследване; TUG – Timed Up and Gо, FTSTS – Five Time Sit to Stand.
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или повече са с висок риск за па-
дане [10]. Възможностите на те-
ста да предсказва вероятността 
от падания е въз основа на това, 
че включва различни компоненти 
– ставане и сядане, ходене и об-
ръщане, а това са аспекти вклю-
чени в постуралния контрол [12].

През първото изследване на 
Five Times Sit – to – Stand Test па-
циентката изпълнява дадената 
є задача в рамките на 13,43 сек. 
При последното изследване па-
циентката изпълнява теста за 
12,25 сек. Разликата между пър-
вото и последното изпълнение 
е 1,18 сек. Някои автори опреде-
лят, че пациенти, които изпъл-
няват теста за повече от 10 сек. 
са с голям риск от прогресиране 
на наличните нарушения, дори 
инвалидност [6]. Други автори 
като смятат, че резултат по-го-
лям или равен на 12 сек. е показа-
телен и съди за наличие на риск 
от падания [13].  

Таблица 2. Промени в скоростта на ходене в хода на лечение според 10 
Meter Walking Test.

Скоростта на ходене е показа-
тел даващ представа за възмож-
ността, за независимост при из-
пълнение на ежедневни дейности, 
не само в домашни условия, но и 
при ситуации, изискващи реак-
ция, като  пресичане на улица. 
Тестът 10 метра ходене отчита 
скорост на кратки дистанции, 
т.е. не се отчитат показатели 
като издръжливост или ходене 
върху различна повърхност.  В на-
стоящето изследване скоростта 
на пациентката се увеличава – 
от първоначална скорост 0,60 м/
сек, до 0,79 м/сек. При съпоставя-
не на скоростта на придвижване 
и възможността за функционал-
ни дейности се установяват, че 
ако скоростта на придвижване 
е по-ниска от 0,4 м/сек. пациен-
тите могат да се придвижват 
само в домашна обстановка. От 
0,4 м/сек. до 0,8 м/сек., пациен-
тите имат по-голяма степен на 
свобода на придвижване и в друга 

             Изследване

Начин
Х1 Х2 Х3 Х4

Бързо (сек.) 14,20 10,20 12,25 10,21

Бавно (сек.) 16,43 11,34 15,77 12,61

Бързо (м/сек) 0,70 0,98 0,81 0,97

Бавно (м/сек) 0,60 0,88 0,63 0,79

Х1 - първо изследване; Х2 – второ изследване; Х3 – трето изследване; Х4 – четвърто 
изследване
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обстановка. Над 0,8 м/сек. са не-
зависими в придвижването си за 
функционални дейности и учас-
тие в социалния живот [8].

Промените в спастичността 
на долните крайници са предста-
вени на табл. 3.

Преди започването на кинези-
терапевтичните процедури ре-
зултатът е 13 точки. Разликата 
между първото и четвъртото 
изследване е 2 точки, като край-
ният резултат е 11 точки. Тъй 
като SPRS включва широк набор 
от методи на изследване е необ-
ходимо да се споменат в кои зада-
чи са настъпили промените при 
нашата пациентка – намаляване 
на болковата симптоматика и 
слабост на дорзалните флексори.

Заключение

След проведената кинезите-
рапевтична програма се наблю-
дава подобрение в двигателните 
възможности на пациентката. 
Подобряват се скоростта на хо-
дене, функционалната мобилност 
и функционалната мускулна силна 
на долните крайници. Намаля-

Изследване Х1 Х2 Х3 Х4

SPRS (точки) 13 12 12 11

Таблица 3. Промени в спастичността на долните крайници в хода на 
лечение според Spastic Paraplegia Rating Scale

Х1 - първо изследване; Х2 – второ изследване; Х3 – трето изследване; Х4 – четвърто 
изследване, SPRS –Spastic Paraplegia Rating Scale

ва се рискът от падания поради 
подобрението на равновесните 
и координационните възможнос-
ти. Отчитат се и положителни 
промени по отношение на спас-
тичността на долните крайни-
ци.
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история на спорта

Спорт и измервания в античния свят
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Национална спортна академия „Васил Левски“

Резюме
Характеристиките и определенията на спорта като позитивен 

социален феномен включват състезателна и тренировъчна дейност 
при определени материално-технически условия и спазване на прави-
ла, изискващи и измервания. В тези насоки като цел на теоретичното 
изследване е обосноваване на хипотезата, че между паралелно възник-
налите в исторически план  две значими социални дейности –измерва-
ния и спорт в Античния свят се е формирало хармонично единство. 
За нейното реализиране са приложени адекватни методи на изследване-
анализ на документи, информационно проучване, сравнителни анализи, 
теоретичен анализ и синтез.

Анализите на резултатите дават основания да се посочи, че форми-
рането на човека като разумно същество е било логично интегрирано 
с играта като дейност. Това изисквало количествено определяне или 
броене, а после сравнително броене спрямо една отправна мярка т.е. – 
измерване. Последващото социално развитие  ускорило тези дейности. 
Част от многообразието на обществения живот били и  спортните 
занимания и състезателни изяви. Те имали свое място и значимост и 
също се ползвали от началните достижения на метрологията.  

В обобщение на анализите  се стига до изводите,че в древна Гърция , 
Рим и другите страни от Античния свят спорта се е формирал като 
значимо социално явление. 

Ключови думи: спорт, мерни единици, измервания, Античен свят, 
интеграция;
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Sport and Measurements in the ancient world

Vihren Bachev

National Sports Academy „Vassil Levski “

Abstract
The characteristics and definitions of sport as a positive social phenomenon 

include competitive and training activities under certain material and technical 
conditions as well as a compliance with rules requiring some measurements. 
The aim of the theoretical research in these guidelines is to substantiate the 
hypothesis that a harmonious unity between the two co-occurring historically 
significant social activities, namely measurement and sport in the Ancient world 
was formed. Adequate methods of research, including analysis of documents, 
information research, comparative analyzes, theoretical analysis and synthesis 
have been applied for its realization.

The analysis of the results gives grounds to point out that the formation of 
man as a rational human being was logically integrated with the game as an 
activity. The process was catalyzed by the emergence of agriculture and animal 
husbandry, which necessitated the exchange of products of labor. In this regard, 
quantification or counting and then comparative counts against a reference 
measure, i.e. measurement were required. Subsequent social development 
improved these activities. Part of the diversity of public life were sports and 
competitive activities. They received their own place and significance and also 
benefited from the initial achievements of metrology.

In summary, the analysis concludes that in ancient Greece, Rome and other 
countries of the ancient world, sport has been formed as a significant social 
phenomenon, 

Keywords: sport, units of measurement, measurements (tests), Ancient 
world, integration

Въведение 

Спортът е социален фено-
мен, който в своето съвременно 
участие в живота на общество-
то има многократно утвърде-
на позитивна значимост. Като 
понятие той е трудно обозрим 
и съществуват много негови оп-
ределения и класификации*: вся-
ка форма на физическа дейност, 
която чрез организирано или не-

организирано участие има за цел 
изразяването или подобряването 
на физическата и психическата 
годност, развиването на социал-
ни отношения или постигането 
на спортни резултати на всич-
ки нива (Чл.2, Европейска харта 
за спорта – 1992); многостранно 
обществено явление, сфера на чо-
вешката дейност, което се харак-
теризира със специализирана сис-
тема от средства, способи и фор-
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ми на двигателна активност за 
укрепване на здравето, подобря-
ване на физическата годност и 
хармоничното развитие и изяви 
на човека [10]; елемент на култу-
рата на обществото и модел на 
обществени отношения [8,9,16];  
съвкупност (система) от упраж-
нения и игри [4,12,]; средство за 
реклама и запълване на свободно-
то време [5,6,19].

Всички характеристики и оп-
ределения за спорта включват 
реализиране на състезателна и 
тренировъчна дейност при опре-
делени материално-технически 
условия и спазване на правила [11]. 
Същите априори се свързват и с 
измервания водещи до определя-
не на съответни и конкретни ко-
личествени стойности. Ретрос-
пективния анализ и интегриране 
на установените до момента в 
двете направления –измервания 
и спорт, исторически факти оп-
редели насоките ,целта и задачи-
те на нашата изследователска 
дейност.

Цел, задачи, методи
и организация на изследването

Целта на теоретичното из-
следване е обосноваване на хипо-
тезата, че между паралелно въз-
никналите в исторически план  
две значими социални дейности 
–измервания и спорт в Античния 
свят се е формирало хармонично 
единство. По този начин е било 
създадено и отправно начало за 
развитие на процеса и в следва-
щите исторически периоди.

Като изследователски задачи 
бяха поставени: 

1. Ретроспективно проучване 
на известни до момента истори-
чески факти по отношение поя-
вата на измервания и мерни еди-
ници в древността.

2. Ретроспективно проучване 
на исторически факти свързани 
с най-значими спортни прояви 
в древна Гърция и Рим и други 
страни от Античния свят.

3.Опит за паралелно систе-
матизиране и обосноваване на 
интеграционната същност на 
двете значими социални дейнос-
ти- измервания и спорт в изслед-
вания исторически период.

 Методите на изследване включ-
ваха: исторически анализ, анализ 
на документи,  информационно 
проучване, сравнителни анализи, 
теоретичен анализ и синтез.

Получени резултати и анализ

Кога и по какъв начин човек е 
започнал да измерва не е устано-
вено, но  може да се предполага, 
че това е станало едновременно 
с неговата социализация. Фор-
мирането на човека като разум-
но същество е било логично ин-
тегрирано с играта като негова 
същностна  характеристика и 
дейност [7];. По-късно към това 
се прибавили ловът, магическите 
обреди и целенасочената подго-
товка за военни битки. Така се 
появили и първообразите на спор-
та от една страна, а от друга те 
по естествен път се свързвали и 
с първични измервания.
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Процесът е бил все повече 
катализиран от живот в нара-
стващи общностни групи и от 
изграждане на култури и общест-
вени структури, които се опре-
делят като древни цивилизации. 
Откритите и постоянно откри-
вани нови артефакти обогатя-
ват и задълбочават знанията ни 
и водят до аргументирани изво-
ди, че възникването на земедели-
ето и скотовъдството породи-
ли необходимост да се разменят 
продукти на труда. 

*латински- disportаre, despor-
tare; английски-disport, desport; 
български превод- игра, забава

Това изисквало и тяхно коли-
чествено определяне или броене, 
а после сравнително броене спря-
мо една отправна мярка т.е.-
измерване(епоха на неолита пре-
ди VІІІ-мото и до VІІ-то хилядо-
летие преди н.е.).

Последващото социално раз-
витие, появата на специализи-
рани търговска, културна и на-
учна дейности, разпределяне на 
участъци земя за обработване,  
изграждането на напоителни ка-
нали, строителство на сгради и 
укрепителни съоръжения, изра-
ботването на голямо количество 
оръдия на труда, облекла и пред-
мети с различни предназначения 
ускорили дейностите свързани с 
измерванията. Част от многоо-
бразието на обществения живот 
били и  спортните занимания и 
състезателни изяви. Те имали 
свое място и значимост и също 
се ползвали от началните дости-
жения на метрологията.       

Във времето се появили и се 
усъвършенствали постоянно раз-
лични мерни единици, методи и 
средства за измерване [2,9,16].За 
първите  от тях се предполага, 
че по отношение на мерните еди-
ници това е един брой предмет, 
което дало възможност за брое-
не на еднородни предмети и ко-
личествено определяне. Може би 
след това са създадени мерните 
единици, мерките и еталоните 
за дължина. Те произтичат от 
размерите на отделни части на 
човешкото тяло, достъпни са 
за всички, лесно се откриват и 
прилагат. Така са възникнали „пе-
дята”, „стъпката”, „лакътят”, 
„крачката” и т.н. По-сложно е 
било да се определи количество 
течност, зърнени храни и т.н., 
тоест техните обеми. 

Във времето около 3000 г. 
пр.н.е. в различни области на древ-
ния свят –по долините на Нил, 
Тигър, Ефрат, Инд, Ганг, Жълта-
та река се създавали и използвали 
различни мерни единици, мерки 
и средства за измерване. Част 
от тях са обединени в Таблица 
1 [2,3]. В Месопотамия (земите 
на днешния Ирак( като се започ-
не от шумерската епоха –ІІІ-то 
хилядолетие пр. н.е.) използували 
системи за броене, в основата на 
които са числата 5, 6, 10 и техни-
те производни 30 и 60. Шумери-
те прилагали предимно шест де-
сетичната система за изчислява-
не, основна единица в която е 60. 
Десетичната система почти не 
намирала приложение. В шумер-
ската метрология, възприета по-
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късно от акадите, се използували 
три основни единици:„лакът“-за 
дължина, „ка“ – за обем и „мина“ 
– за тегло. Дължината на лакътя 
е 49.5 см. По-малки мерки от него 
са пръст (1/30), педя (1/2), стъпка 
(2/3), а по-големи – бастун и лев-
га. Единицата за обем „ка“ е  рав-
на на 0,842 литра. Мерките за 
тегло били добре познати. При 
археологически разкопки са от-
крити голям брой каменни и ме-
тални теглилки, много често със 
зооморфна форма(пример са два 
бронзови лъва от Корсабад и Суза 
с тегло 60.303 кг- І хил. пр. н. е.).

Месопотамската мярка за 
тегло била „мина“-505 гра-
ма, нейни подразделения „си-
кла“ и „зърно“, а кратна мярка-
„талант“(60„мини“).Шумеро-
акадските мерки за дължина, обем 
и тегло образували система. Тя се 
основавала на „лакът“,а взаимо-
отношенията между различните 
мерки били:„ка“ - 1/1 от „кубичния 
лакът“, „мина“ - теглото на обем 
вода, равен на 1/240 от „кубич-
ния лакът“. Във Вавилон единица 
мярка за измерване на разстояние 
бил „стадият“. Той е равен на раз-
стоянието, което човек може да 
измине по права линия за време-
то от първия слънчев лъч до пъл-
ното изгряване на слънчевия диск 
над хоризонта. За това са нужни 
две минути, а разстоянието е от 
160 до 185 метра – в зависимост 
от бързината, с която се движел 
вавилонският земемер.

Египетските мерки за обем, 
дължина и тегло имали различна 
терминология и различни подраз-

деления. Липсвала обединяваща 
връзка между всички основни еди-
ници. Основна мярка за обем била 
„крината“, равна на около 4.5 ли-
тра. С нея измервали предимно 
твърди храни и суровини. Крат-
ните и са двойна и четворна 
„крина“, а от средата на ІІ хил. 
пр. н. е. и „чувалът“ (16 „крини“). 
За течности древните египтяни 
използвали „делвата“, равна на 
около половин литър (0.503 ли-
тра), като на много керамични 
съдове бил отбелязван и  техния 
обем.

През този етап от развитие-
то на мерките и мерните еди-
ници, е имало стремеж те да се 
възпроизвеждат чрез еталони 
„взети” от природата. Това е 
етап на съответствието и мер-
ната единица и появява на нейни 
кратни в двете направления – 
по-големи и по-малки („кратни” 
и „дробни“ отношения) от ос-
новните мерки. Коефициентите 
на  съотношения, размерността, 
не са почивали на един принцип а  
били най-различни. 

От този исторически пери-
од са открити много източни-
ци-мозайки, монети,скулптури 
и картинни изображения на по-
бедите на смели войни и ловци. 
Не е било възможно всичко това 
да се случва без специализирана 
подготовка основана и на спорт 
и изискваща съответни измер-
вания. В зависимост от географ-
ския регион, религията и тради-
циите спортната подготовка 
и състезания включвали: бягане, 
плуване, хвърляне на копие, бой 
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с мечове , стрелба с лък от мяс-
то или в движение, езда, надбяг-
вания с коне, камили, колесници, 
единиборства, гребане на военни 
кораби, ездачески умения, атака и 
защити със щитове и други сред-
ства (Фиг.1-по Л.Кун-1982).     

Древните ръкописи от Индия, 
Китай и Персия като „Гилгамеш, 
Енкиду и подземния свят“, „Пое-
ма за Астрахасис“, „Енума Елиш“ 
и познатите в съвременен Иран 
системи за подготовка като 
„Варшезе – Бастани“  съдържат 
подобни описания.

От Древен Египет и тери-
торията на сегашна Европа се 
откриват също много голямо 
количесто артифакти и стен-
ни изображения за състезателни 
единоборства, спорт или свърза-
ни с религиозни ритуали. Не са из-
вестни обаче източници,  които 
да представят целенасочени сис-
теми от физически упражнения 
или само за спортни състезания. 
Това се случва в древна Гърция, 

Фиг. 1. Ловна сцена (А. Парро- книга „Ашшур“; по Л. Кун-1982 г.)

където социалния, икономически 
и културен живот неотменно из-
исквали измервания и прилагане и 
на съответни мерни единици.

Това което отличило антична 
Гърция  от предшестващи циви-
лизации бил факта, че спортните 
състезания и изяви постепенно 
се формирали като неотменна и 
самостойно значима част от ця-
лостния живот на обществото.

Много ясно тази философия на 
интеграция се откроявала в древ-
ните Атина и Спарта където 
военната, светската и спортна  
подготовка са били в единство. 
Усвояването на различни оръжия 
и бойни техники се редували със 
спортни занимания и състеза-
ния. В Атина до 18 годишна въз-
раст децата и младежите заедно 
с  четене, писане, смятане, ри-
суване и пеене изучавали борба, 
бягане, скокове, хвърляния и плу-
ване. След това през 3 - годишна 
военна служба, овладявали бойни 
умения и активно практикува-
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ли различни спортове. В Спарта 
този процес започвал на 7 годиш-
на възраст и продължавал при 
момичетата до 20 години и при 
мъжете до 30 години. Достигнала 
до нас, без ясни исторически дока-
зателства била древногръцката 
сентенция, че “Образован е този, 
който знае математика и може 
да плува“.

Обобщенията на посочените 
научни факти ни дават основава-
ния за становището, че измерва-
нията в областта на спорта били 
в четири направления:изграждане 
на спортни съоръжения и създаване 
на материално-технически условия 
за подготовка и състезания;спортни 
правила и размери на спортни 
уреди;управление на състезателна и 
тренировъчна  дейност-измерване и 
регистриране на спортни постиже-
ния и спортни рекорди;

Първоначално включени в сис-
темата на подготовка на войни-
те от различните гръцки градове 
–държави заниманията със спорт 
изградили свой самостоятелен 
облик намерил най-ясен пример 
в провеждането на древни игри, 
от които най-известни били 
Олимпийските, започнали през 
776 г. пр.н.е. Те били организира-
ни в чест на Зевс Олимпийски на 
всеки 4 години и продължили до 
393 г.от новото летоброене- 293 
пъти. Провеждани са от 11-ти 
до 16-ти метагейтнион (края на 
август – началото на септември) 
между Хълма Кроний и север-
ния бряг на р. Алфей в Олимпия 
– алтис. По време на игрите се 
спирали войните и се сключва-

ло свещено примирие - екихирия. 
Първоначално те се провеждали  
в един ден и с едно състезание . 
Съвпадали с лятното слънцесто-
ене и по съдържание представля-
вали религиозни церемонии пре-
ди прибирането на реколтата. 
Постепенно дните се увеличили 
до седем от които спортните 
изяви се провеждали от втория 
до шестия ден, а първия и послед-
ния били посветени на култови 
обреди. Съществуват много сте-
нописи, мозайки, скулптори, мо-
нети и писмени източници от 
които се добива точна представа 
на спортните състезания. Други 
спортни игри били Делийските; 
Питийските; Истмийските; 
Немейските. По време на повече 
от тези спортни прояви всички 
мъдреци на античността-худож-
ници, поети и учени представяли 
свои произведения, като за това 
не получавали награди. В тях взе-
мали участие Херодот, Сократ, 
Демостен, Лукиан, Питагор и 
другите известни и до днес ис-
торически личности. Описание 
на спортни игри в древността 
прави Омир в „Илиада“ – ХХІІІ 
песен „Погребални игри в чест на 
Патрокъл“. 

Примери за спортни съоръжения и 
създаване на материално-технически 
условия за подготовка и състезания  в 
антична Гърция били специализи-
раните сгради:„гимназиони“ със 
зали за игри с топка, за занимания 
с борба и „ксистос“ - за бягане; 
“стадиони“-съоръжения с писти 
за бягане, хвърляния, трибуни за 
зрители; „палестри“- правоъгъл-
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ни сгради с размери 41х32,56 м., 
разделени на дълго на две полови-
ни-за борба и за дълъг скок. Най-
често те  били до открити прос-
транства позволяващи игри, раз-
ходки и дори хвърляне на копие и 
диск. За тренировки и провежда-
не на игрите имало специализи-
рани стадиони, а „стадий“ била 
мерна единица за дължина, която 
се определяла като дължината 
равна на 600 стъпки изминати 
от главния жрец в храма на Зевс. 
Жреците имали различни телес-
ни размери и в древна Олимпия 
един „стадий“ съответствал на 
192,27 м., в Йония – на 210 м., а на 
други места-177,60 м. (Таблица 1).

Относно управлението на състе-
зателната и тренировъчна  дейност 
Хипократ (460-375 пр.н.е.) писал, 
че за атлетите е полезно в своя-
та подготовка през зимата да 
бягат и тренират борба. Ако се 
уморявали от борба, трябвало да 
бягат, а ако се уморявали от бяга-
не, трябвало да се борят. Древни-
те гърци прилагали упражнения 
със съпротивления, тренирали с 
тежести при различни положе-
ния на тялото и използвали бяга-
не във вода с различна дълбочина. 
Имало треньори, а състезатели-
те задължително трябвало да за-
явят желание за участие в игри-
те една година по-рано. Те се гот-
вили заедно, при специален режим 
не по-малко от 10 месеца, като се 
планирали четиригодишни, го-
дишни и дори 4-ри дневни трени-
ровъчни микроцикли с различни 
натоварвания и съдържание.По-
добни тренировъчни дейности 

логично изисквали количествени 
определяния и това дава осно-
вания да се предположи, че те са 
били свързани и с измервания от 
различен вид.                                           

Състезателната програма на 
игрите се развивала и достигнала 
във времето до 18 спорта и дис-
циплини, изискващи спортни пра-
вила и ползване на спортни уреди със 
стандартизирани размери. Най-
популярни били :

– бягания на различни разстоя-
ния: „стадион“, бягане с дължи-
на на „един стадион“ – 192,27 м., 
като се тичало по пясък в от-
делни писти; „диаулос“ – „бягане 
на два стадиона“, чрез смяна на 
посоката и връщане на старта , 
въведено на 14-тите Олимпийски 
игри 724 г. пр.н.е.; „оплитодро-
мос“ – бягане 1 до 4 стадия с во-
енно снаряжение (щит, шлем и 
броня); „долихос“ – дълго бягане 
на дистанция 24 стадия; имало и 
други дисциплини;

– юмручен бой – боксьорите уви-
вали дланите и пръстите си ,без 
палеца, с 10 м кожен ремък. Сре-
щите били без прекъсване до па-
дане на един от противниците;

– борба – схватките се провеж-
дали върху гола земя, били за юно-
ши и мъже, без теглови катего-
рии и без времетраене до отказ 
на единия от борците;

– хвърляне на копие – дървени 
копия с височината на атлета и 
прикрепен към дръжката на копи-
ето кожен ремък били хвърляни в 
цел или на дължина ; 

– хвърляне на диск – за равнопо-
ставеност т.е. стандартност 
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били предоставяни три официал-
ни бронзови диска с тегло от 1.3 
до 6.6 кг и диаметър от 17 до 32 
см.Състезанията били на височи-
на и попадение в обозначена цел 
и на дължина-до най-далечно по-
стигнато разстояние.

– скок на дължина – бил считан 
за една от най-трудните дисци-
плини. Изпълнявал се в яма пълна 
с морски пясък и дължина от 15.25 
до 16.36 м. Изисквали се комплекс-
ни умения, състезателите тряб-
вало да държат в ръце метални 
или каменни гири-халтери, с те-
гло от 1.480 кг до 4.629 кг., а ри-
тъма на скачачите се задавал със 
свирка или флейта.

петобой (pentathlon  от  гръцки 
– pente  (пет)и  athlon(състезание)
т.е.дисциплина включваща пет 
различни спорта (Фиг. 2 – по 
Л. Кун – 1982). Проведен е за пръв 
път на 18-тата Олимпиада – 

708  г. пр.н.е. Първите четири 
спорта били: дълъг скок (няколко 
скока от място с метални или 
каменни гири – халтери), хвърля-
не на копие , хвърляне на диск, бягане 
(спринт на една дължина на ста-
диона). По-късно към тях била 
прибавена и борба. Петобоят се 
провеждал за всички състезатели 
и в петте спорта в един следобед 
на втория ден от Игрите и бил 
считан за тяхна кулминация.

За победител е обявяван спе-
челилия три от дисциплините. 
При равенство състезанието  
приключвало с директна борба, а 
шампиона в петобоя е обявяван 
за  Victor Ludorum  (Победител на 
Игрите)! Победителите в Олим-
пийските игри били награждава-
ни с венец от маслинови клонки, 
получавали непреходно уважение 
и слава от своите съграждани и 
се ползвали с редица привилегии.                            

За измерването и регистриране 
на спортни постижения и спортни 
рекорди се предполага ,че в спорт-
ните дисциплини свързани с бя-
гания не е измервано “време” за 
да се характеризират спортни 
постижения. Победителят се 
определял чрез пряко противо-
поставяне. Класирането в хвър-
лянията на диск и копие, скок на 
дължина и височина–също. При 
различните видове единоборства 
срещите се водили до излъчва-
не на победител без ограничения 
във времето. Това са и част от  
причините до нас да не са дости-
гнали научни данни за регистри-
рани рекорди. Налице са редица 
отбелязани  факти, свързани с 

Фиг. 2. Пентаталон (изображе-
ние на ваза от Атика – VI-ти в.
пр.н.е.; по Л.Кун-1982 г.)
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рекордни спортни постижения 
[6]. Победител в първото Олим-
пийско бягане на един стадий бил 
Коробс от Елида. Легендарният 
борец Милон от Кротон бил шес-
ткратен победител и се славил 
със силата си, като пренасял през 
стадиона в Олимпия четириго-
дишен бик на раменете си. Теа-
ген от Тасос имал 1400 победи в 
различни дисциплини, а Таил от 
Кротон направил скок от 55 дел-
фийски стъпки – 16м 30 см, което 
логично е трудно обяснимо (бил 
е може би троен скок). Тлегий 
хвърлил диска през р.Алфей- около 
50 м.,Фрастор победил в хвърля-
нето на копие,а Ласфен от Тебея 
надбягал кон на 30 км. Прибавяме 
още, че в музея на антична Олим-
пия [1] е изложен камък - камен-
на гира, който има тегло 143,5 
кг и на който е изписано:“Бибон 
ме вдигна над главата си с една 
ръка“. Други недоказани сведе-
ния информират,че през VI-я век 
пр.н.е. древногръцкия атлет Ев-
маст повдигал от земята каме-
нен блок с тегло 480 кг. 

Традициите на антична Гър-
ция били продължени по нов 
начин в древния Рим. От една 
страна спортът продължил да 
бъде неотменна част от  воен-
ната подготовка на бойците от 
непобедимите римски легиони. 
От друга бил в основата на под-
готовката на гладиаторите за 
жестоките и зрелищни битки на 
арените  на амфитеатрите. В 
светските училища на  младите 
свободни римляни се преподава-
тели и спортни умения от ви-

соко ерудирани роби от Гърция. 
Дълго време били запазени и се 
провеждали Олимпийските игри.

Войните легионери се готвили 
професионално и ежедневно. Ус-
воявали се до съвършенство бой-
ни умения за боравене с различни 
видове оръжия, сред които  хвър-
ляне на копие и ръкопашен бой. 
Специализираните военни уме-
ния били свързани и с целенасоче-
но подобряване  на физическата 
подготовка чрез бягания, скоко-
ве, гимнастически или с дозирани 
тежести упражнения.

Спортът имал свое самостоя-
телно и високо място в живота 
на  обществото. Сред постро-
ените дълговечни пътни систе-
ми, аквадукти, театри, дворци, 
циркове и много други сгради 
имало и редица стадиони и хи-
подруми. Запазените от тях и 
днес впечатляват със своята 
монументалност(Колизеумът 
бил завършен изцяло през 75-80 г. 
от н.е.). Без метрологични зна-
ния, спазване на стандарти и ко-
личествено прецизни измервания 
това било невъзможно да се случи. 

В целия период на развитие на 
Империята тези съоръжения се 
ползвали и за религиозни чест-
вания свързани с многото езиче-
ски богове и богини. Те включва-
ли и спортни изяви -примерно 
Питейските игри в чест на бог 
Юпитер с начало от III-ти век 
пр.н.е. След това, подчертано 
през периода - I-ви  III-ти век 
от н.е. се прибавил и култът към 
Римските императори, който се 
превърнал в държавна политика. 
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В чест на Императорите се орга-
низирали ежегодно на територия-
та на цялата империя много тър-
жества и Общи събрания включ-
ващи жертвоприношения, бойни, 
артистични, ораторски и спорт-
ни състезания. В тях се включ-
вали професионалисти, свободни 
граждани, войни легионери и дори 
редица императори като Цезар 
Аврелий Комод Август(180-192 г. 
от н.е.) участвал в повече от 700 
такива събития, или император 
Цезар Гай Юлий Август (235 – 
238 г. от н.е.), който бил известен 
с борцовите си победи. 

Много често арените служили 
и за гладиаторски битки (Фиг. 3 
– по Л.Кун-1982). Сурови и тежки 

били изискванията при подготов-
ката на гладиаторите за което 
били изградени и редица школи 
най-известни от които са тези 
в Капуа до Рим, Помпей и Алек-
сандрия. Там под ръководството 
на треньори-бивши гладиатори 
и при условия включващи и мно-
го специализирани съоръжения и 
уреди- тренажори те изграждали 
и поддържали най-високо ниво на 
физически качества и бойни уме-
ния. Техните достижения били 
високо ценени в древния Рим, 
а в един момент довели през 74 
г.пр.н.е. и до най-известното въс-
тание срещу Империята пред-
вождано от легендарния гладиа-
тор тракиеца Спартак.

Фиг. 3. Мозаични изображения на гладиаторски битки (по Л. Кун-1982 г.);
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В контекста на историческа-
та хронология се случвали и много 
пряко свързани с метрологията 
дейности и събития [7]. Измерва-
нето на времето в древния Рим в 
далечно начало ставало чрез т.н. 
„Година на Ромул“, която имала 
304 дни разпределяни в 10 месеца, 
като шест били с продължител-
ност 30 дни и четири - с 31.Това не 
било правило и различия свързани 
с езически религиозни тълкувания 
променяли продължителността 
на месеците от 39 до 16 дни. Това 
било в пълно противоречие с об-
ществения и стопански живот и 
водело до нежелан хаос. Започнали 
промени и била въведена  година 
състояща се от 12 месеца.  

Нова качествена стъпка напра-
вил император Гай Юлий Цезар 
през 46г.пр.н.е. По негова запо-
вед александрийския математик 
и астроном Созиген съставил, 
основаваща се на движението на 
слънцето и луната, астрономи-
ческа година с продължителност 
365.5 дни разпределени в 12 месе-
ца. Първите шест месеца носили 
наименования на езически богове, 
по- късно се прибавили имена на 
императори и следвали поредни 
латински числа. Дните се закръг-
лили до 365, а на всеки четири 
години  към м.февруари се при-
бавял един ден и той ставал от 
28 на 29. Календарът с основание 
бил наречен Юлиански и влязъл в 
сила от 01.01.45г. пр.н.е. Отдел-
ното денонощие се състояло от 
„ден“- от изгрев до залез слънце 
и „нощ“ – в останалата част.Те 
от своя страна се делили по на 

четири части всяка с продължи-
телност условно от три часа, 
тъй като през различните сезони 
изгрева и залеза на слънцето били 
и са по различно време. Средства-
та за измерване били слънчевия и 
воден(клепсидра) часовници, вза-
имствани от древните гърци за 
първи път през 263 г. пр.н.е. Една 
клепсидра отговаряла на 15 мину-
ти ,т.е. четири правили един час 
[7]. Тези средства по-късно били 
забравени , но останала философ-
ската истина-„Времето тече“!

В представената по-горе Таб-
лица №1 са поместени данни и за 
други видове измервания и мерни 
единици от времето на древния 
Рим, които логично  били  прила-
гани и в областта на спортните 
игри и състезания, като по съще-
ство били продължени традици-
ите на антична Гърция. 

В този исторически период 
се появило и Християнството. 
То променило човешката исто-
рия и дало началото на нова ера 
и различно летоброене. Нова-
та религия не била свързана със 
спорта и през 395 г. от н.е. ви-
зантийският император Теодор 
I забранил античните Олимпий-
ски Игри, защото приел, че те са 
част от Езическата култура. По 
това време техния спортменски 
дух отдавна бил заменен с под-
чертано комерсиални мотиви. 
Неговото„дело“ продължил Те-
одор II, който опожарил  и раз-
рушил храма и статуята на Зевс 
(едно от седемте чудеса на света 
създадено от безсмъртния дре-
вногръцки скулптор Фидий), хра-
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ма на богинята Хера и свещените 
олтари в Олимпия. Тези събития 
били и един от признаците за на-
стъпващи нови времена, които 
обобщено се наричат Среднове-
ковие. 

Изводи

1. Установява се, че до момен-
та не се откриват историче-
ски факти, които да определят 
конкретно ясно начало на поява-
та на първите измервания, мер-
ни единици или спортни занима-
ния. Ретроспективните проучва-
ния дават основания да се посочи 
като такова възможно начало 
епохата на неолита. 

2. В древна Гърция, Рим и дру-
гите страни от Античния свят 
спорта се е формирал като значи-
мо социално явление, чието раз-
витие е изисквало количествени  
характеристики на спортните 
изяви и постижения. 

3. Историческите факти да-
ват основавания за системати-
зиране на измерванията в облас-
тта на спорта в Античния свят 
в четири направления: изграж-
дане на спортни съоръжения и 
създаване на материално-тех-
нически условия за подготовка и 
състезания; спортни правила и 
размери на спортни уреди; упра-
вление на състезателна и тре-
нировъчна дейност; измерване и 
регистриране на спортни пости-
жения и спортни рекорди.

4. Установява се, че между па-
ралелно възникналите две значи-
ми социални дейности –измерва-

ния и спорт в Античния свят по 
естествен път е било формирано 
хармонично единство, което е из-
градило отправно начало и обек-
тивна база за последващо разви-
тие на процеса и при изграждане 
на цивилизованите обществени 
формации след този исторически 
период.
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Представяне на Лесотехническия университет
на Летни университетски спортни игри
от 2014 до 2020 г.

Желязко Георгиев

Резюме.
Спортът способства за изява на най-добрите качества на личност-

та на студента. Предимството на спорта като социално явление е в 
неговата привлекателност за студентите, неговият „език” е достъпен 
и разбираем за всеки човек. Целта на доклада е да проследи класирането 
на състезателите от представителните отбори на Лесотехническия 
университет и завоюваните от тях медали на организираните седем 
Летни университетски спортни игри от 2014 до 2020 г. За периода от 
2014 година до сега са спечелени общо 40 медала от които: 3 златни, 11 
сребърни и 26 бронзови. Най-силните дисциплини на студентите от 
Лесотехническия университет са плуване и плажен тенис, където те 
са завоювали и най-много отличия. Това е изключително постижение и 
награда за положения труд от студентите и техните преподаватели 
– треньори. 

Ключови думи: Лесотехнически университет, студенти, резулта-
ти, класиране и анализ.

Presentation of the University of forestry at the summer
University sports games from 2014 to 2020

Zhelyazko Georgiev 

Abstract.
Sport contributes to the manifestation of the best qualities of the student’s 

personality. The advantage of sport as a social phenomenon is in its attractiveness 
to students, its “language” is accessible and understandable to everyone. 
The purpose of the report is to track the ranking of the competitors from 
the representative teams of the University of Forestry at the organized seven 
Summer university sports games from 2014 to 2020. For the period from 2014 
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until now, a total of 40 medals have been won, of which: 3 gold, 11 silver and 26 
bronze. The strongest disciplines of the students from the University of Forestry 
are swimming and beach tennis, where they have won the most awards. This is 
an exceptional achievement and a reward for the hard work of the students and 
their teachers - coaches.

Key words: University of Forestry, students, results, ranking and analysis.

Увод

Спортът способства за изя-
ва на най-добрите качества на 
личността на студента. Като 
същевременно на високо емоцио-
нално ниво се реализира една от 
важните обществено-потребни 
функции – общуването между хо-
рата. Предимството на спорта 
като социално явление е в негова-
та привлекателност за студен-
тите, неговият „език” е достъ-
пен и разбираем за всеки човек [1]. 
Авторът Ст. Стоев отбелязва, 
че се предпочитат нетрадицион-
ни форми за спортни занимания, 
заместващи познатите тради-
ционни форми за организация на 
учебния процес. Подчертава се 
важността от привличане на 
студентите към участие в ма-
сови спортни мероприятия и 
спортни отбори. Значително 
внимание трябва да се отделя 
на повишаването на престижа 
- да се участва във факултетски 
и университетски състезания по 
популярни спортове [2]. 

Г. Игнатов и кол. подробно из-
следва физическата активност и 
спортът в свободното време на 
студентите. Един от основните 
мотивиращи фактори е непре-
къснатото увеличаване на състе-

занията и спортните прояви за 
студенти, като превенция срещу 
нездравословния начин на живот 
на младите хора [4]. Обогатява-
нето на спортния календар на 
студентите създава предпостав-
ка за по-широка познаваемост и 
интерес към университетския 
спорт в България, което подпо-
мага изпълнението на основния 
приоритет в държавната по-
литика по отношение на разви-
тието на спорта за всички – съз-
даването на най-добри условия 
за практикуването на системни 
спортни занимания от гражда-
ните без значение на техния въз-
растов, социален, образователен, 
религиозен и друг статус [5].

Спорта в университетите се 
осъществява от катедрите за 
университетски спорт и универ-
ситетските спортни клубове. Те 
трябва да са в състояние и в пра-
вомощия да осъществяват ком-
плекс от организационни дейнос-
ти за осигуряване на състезател-
ната дейност на студентите в 
определена последователност и 
периодичност на различно ниво 
– от факултета и висшето учи-
лище до национална Универсиада 
и Общостудентски игри. В тази 
връзка от съществено значение 
е и координиращата роля на Асо-
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циацията за студентски спорт 
„Академик” [6, 7].

Асоциацията за университет-
ски спорт Академик” (АУСА) е 
единствената лицензирана мно-
госпортова федерация в България, 
която администрира провежда-
нето на националните универси-
тетски шампионати (НУШ), ор-
ганизира и развива студентския 
спорт на всички нива [3]. Летни 
университетски спортни игри 
(ЛУСИ) е едно от тези събития, 
което се превърна в традиция 
с голяма популярност сред бъл-
гарските студенти, спортни-
те катедри в университетите 
и академичните ръководства на 
висшите училища (ВУ). Всяка го-
дина се събират над 300 студен-
ти-състезатели от над 12 висши 
училища от цяла България, които 
излъчват победителите в НУШ 
плажен волейбол, НУШ плажен 
тенис, НУШ плажен футбол, Бас-
кетбол 3х3 – квалификация, Тенис 
на маса – квалификация, Плува-
не 50м. басейн – квалификация и 
спортна щафета [8].

Състезателите на Лесотехни-
ческия университет (ЛТУ) са ре-
довен участник в Летни универ-
ситетски спортни игри, като са 
завоювали много призови места и 
медали [9].

Целта на доклада е да проследи 
класирането на състезателите 
от представителните отбори 
на Лесотехническия универси-
тет и завоюваните от тях ме-
дали на организираните седем 
Летни университетски спортни 
игри от 2014 до 2020 г.

От 27.08 до 01.09.2014 г. се със-
тояха Летни университетски 
спортни игри 2014 Камчия. За-
местник-министърът на младе-
жта и спорта Калин Каменов от-
кри игрите. Над 300 студенти 
спортисти от 15 висши училища 
премериха сили в организираните 
от АУС „Академик“ състезания. 
Лесотехническия университет 
беше представен от 14 членна 
делегация, като състезателите 
взеха участие в състезанията по 
плуване, плажен футбол, плажен 
волейбол, тенис на маса, плажен 
тенис и плажна щафета.

Отборът по плуване в със-
тав Мария-Надежда Людмилова 
Величкова, Лилия Венциславова 
Петрова, Едуард Венциславов Бе-
гов завоюваха бронзови медали в 
отборното класиране при жени-
те и 3-то място в крайното ком-
плексно класиране. Невероятен 
успех за нашите състезатели по 
плуване в състезание с огромна 
конкуренция, в което участваха 
отбори от 11 университета. 

В индивидуалната надпрева-
ра Мария-Надежда Людмилова 
Величкова - I курс, Технология на 
дървесината завоюва 3 бронзо-
ви медала в дисциплините 100 м. 
бруст, 200 м. съчетано плуване, 
50 м. бруст и 5-то. място на 50 
м. бътерфлай. Лилия Венциславо-
ва Петрова – I курс, Ветеринарна 
медицина се класира на 3-то. мяс-
то на 100 м. гръб, 4-то. място на 
100 св. стил и 50 м. гръб и 5-то. 
място на 50 м. свободен стил. 
При мъжете Едуард Бегов – II 
курс, Горско стопанство се кла-
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сира на 8-мо. място в дисципли-
ната 100 свободен стил, на 10-то. 
място 50 м. бруст и на 11-то. мяс-
то 50 м. свободен стил. На двете 
щафети 4 х 50 м. свободен стил и 
4 х 50 м. съчетана смесена ЛТУ се 
класира на 4-то. място (табл. 1).

Изключителен успех постиг-
наха студентите от отбора по 
плажен футбол на Лесотехни-
чески университет в състав: 
Димитър Терзиев, Николай Ар-
хипов, Георги Вълков, Юли Арги-
ров, Денислав Христов и Йордан 
Василев. Те се класираха на 4-то. 
място от 11 участващи отбора. 
Димитър Терзиев от ЛТУ беше 
избран за най-полезен играч на 
турнира. Шампион в плажния 
футбол стана отборът на УНСС, 
който се наложи над Икономи-
чески университет - Варна с 2:0. 
Технически университет - София 
взе бронза с 1:0 в много оспорван 
мач с Лесотехнически универси-
тет.

В състезанието по тенис на 
маса Лесотехнически универси-
тет беше представен от Нико-
ла Колев – многократен шампион 
на нашия университет. Смилян 
Стоев и Владимир Томов взе-
ха участие в турнира по плажен 
тенис, който се проведе за първи 
път. Участваха 18 мъжки двой-
ки, 11 женски двойки и 23 смесе-
ни двойки. В плажния волейбол 
бяхме представени от Борислав 
Кирилов и Владимир Томов.

Комплексната купа беше спече-
лена от миналогодишният шам-
пион на игрите - ТУ-София. Купа-
та за ФЕЪРПЛЕЙ на домакините 

от СОК „Камчия“ получи Лесо-
технически университет - Со-
фия. Купата, учредена в памет на 
проф. Никола Хаджиев, бе връчена 
на Русенски университет „Ангел 
Кънчев“.

С тържествена церемония в 
Амфитеатъра на Санаторно - оз-
дравителен комплекс „Камчия“ 
бе открито едно от най-мащаб-
ните студентски спортни съби-
тия в България за 2015 година - ІV 
Летни университетски игри. 
Официални гости на събитието 
бяха: Вили Лилков - народен пред-
ставител и зам.-председател на 
парламентарната комисия по 
въпросите на децата, младежта 
и спорта, Владимир Кочин - из-
пълнителен директор на фонд 
„Руский мир“, Станка Шопова - 
изпълнителен директор на СОК 
„Камчия“ и Валентин Заяков - д-р 
на Дирекция „Координация и кон-
трол на спортната подготовка 
към ММС“.

Сред представителите на ака-
демичната общност, уважили 
мероприятието, бяха ректорът 
на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. 
Петър Колев, доц. Даниела Тодо-
рова - зам.-ректор и председател 
на университетския спортен 
клуб при ВТУ „Тодор Каблешков“ 
и доц. Петър Зографов - член на 
контролната комисия на ФИCУ.

В състезанията организирани 
от АУС „Академик“ от 25 до 30 
август около 400 студенти, пред-
ставители на 12 висши учебни 
заведения, премериха сили в спор-
товете: плажен футбол, плажен 
волейбол, плажен тенис, плажна 
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щафета, баскетбол 3х3, тенис на 
маса и плуване. 

Студентите от ЛТУ постиг-
наха много добри резултати. 
Драматичната футболна среща 
за първото място между отбори-
те на Лесотехническия универси-
тет и Технически университет 
София, в крайна сметка завърши 
с 1:0 в полза на ТУ – София с по-
казан един червен картон и мно-
го гореща подкрепа от страна на 
публиката. За бронзовите меда-
ли, се пребориха момчетата от 
Икономически университет - Ва-
рна, които победиха с 1:0 УАСГ. 
Състав на отбора по футбол на 
ЛТУ – Димитър Терзиев, Николай 
Архипов, Юли Аргиров, Денислав 
Христов, Росен Павлов, Самуил 
Ботев, Смилян Стоев  и Георги 
Станчев.

Дисциплината, в която се 
включиха най-много участници и 
традиционно протече при най-
голям интерес от страна на пуб-
ликата, бе плажната щафета. С 
най-добро време от всички девет 
отбора в щафетата, бе Медицин-
ски университет - София. Малко 
не достигна на изключително мо-
тивирания отбор на Лесотехни-
ческия университет и те остана-
ха втори. Бронзът взе тимът на 
Софийския университет.

За пети пореден път се про-
ведоха Летни университетски 
игри в СОК „Камчия“ от 24 до 29 
август 2016 г. Участваха 11 висши 
училища с над 300 студенти спор-
тисти в общо седем вида спорт: 
плажен футбол, плажен волейбол, 
плажен тенис, баскетбол 3×3, ща-

фета, плуване и тенис на маса. 
Организатор на престижното 
спортно събитие е многоспорто-
вата университетска асоциация 
АУС „Академик“, в партньорство 
със СОК „Камчия“, Министер-
ството на младежта и спорта, 
Министерството на образовани-
ето, Международната европей-
ска спортна федерация и Асикс.

Студентите от Лесотехни-
ческия университет завоюваха 
4 сребърни и 3 бронзови медала, 
както и две купи за 3-то място в 
отборно класиране (табл. 1). От-
борът по плуване в състав Дени-
ца Атанасова - 2к. ЛА, Екатерина 
Караиванова - 3к. ЛА, Мартина 
Григорова - 1к. ЕООС, Едуард Бе-
гов - 4к. ГС, Давид Йошков - 2к. ЛА 
и Христос Минчев - 1к. ЛА  завою-
ваха бронзови медали в отборно-
то класиране при жените и при 
мъжете и 3-то място в крайното 
комплексно класиране. Невероя-
тен успех за нашите състезатели 
по плуване в състезание с огромна 
конкуренция, в което участваха 
над 100 плувци от 9 университе-
та. В индивидуалната надпрева-
ра Мартина Руменова Григорова 
- I курс, ЕООС завоюва 3 сребър-
ни медала в дисциплините 100 м. 
бруст, 100 м. св.стил, 100 м. гръб 
и бронзов медал в дисциплината 
50 м. гръб. Давид Ангелов Йошков 
– II курс, ЛА завоюва 3-то. място 
в дисциплината на 100 м. бруст. 

Изключителен успех постигна-
ха студентите от отбора по пла-
жен футбол на Лесотехнически 
университет „ЛЕСОГОРЕЦ“ в 
състав: Юли Аргиров - магистър, 
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Давид Йошков - 2к. ЛА, Иван Или-
ев - 3к. ГС, и Димитър Чаушев - 
1к. ГС, Николай Архипов - 5к. ВМ, 
Росен Павлов - 2к. ГС и Смилян 
Стоев - 4к. ГС. В оспорвания тур-
нир те завоюваха за втора поред-
на година сребърните медали.      

В турнира по плажен тенис 
участваха 16 мъжки, 16 женски и 16 
смесени двойки. Нашият универ-
ситет беше представен при мъ-
жете от двойките Едуард Бегов 
и Давид Йошков; Росен Павлов и 
Николай Архипов, при жените от 
двойката Габриела Йотова и Ка-
терина Николова и при смесени-
те двойки от Габриела Йотова 
и Едуард Бегов; Катерина Нико-
лова и Давид Йошков. Двойката 
Габриела Йотова 1к. ВМ и Кате-
рина Николова 2к. ЛА завоюваха 
бронзовите медали в много сил-
ния турнир при жените. 

В дните от 27-ми до 31-ви ав-
густ домакин на 6-ите Летни 
университетски игри 2017 за 
поредна година бе Санаторно-оз-
дравителният комплекс „Кам-
чия“. Отлично представяне на 
състезателите от ЛТУ, които се 
класираха на 5-то място в край-
ното комплексно класиране при 
много силна конкуренция от дру-
гите университети със завоюва-
ни 10 медала и две купи [9]. 

В турнира по плажен тенис 
смесената двойка Габриела Йото-
ва /2к. ВМ/ и Светослав Господи-
нов /5к. ВМ/ спечелиха златните 
медали. Двойката жени Габриела 
Йотова /2к. ВМ/ и Катерина Ни-
колова /3к. ЛА/ завоюваха сребър-
ни медали. При мъжките двойки 

Светослав Господинов /5к. ВМ/ и 
Денис Гаврилов /4к. ВМ/ също спе-
челиха бронзови медали.

  Отборът по плуване в състав 
Мария-Надежда Жалова /3к. ТД/, 
Мария Роева /1к. ЛА/, Христина 
Василева /1к. ВМ/, Александър Ге-
оргиев /2к. ГС/, Христос Минчев 
/2к. ЛА/ и Валентин Миленков /1к. 
ВМ/ завоюва сребърни медали при 
мъжете и бронзови медали при 
жените в отборното класиране. 
Александър Георгиев /2 к. ГС/ спе-
чели сребърен медал на 50 м. бъ-
терфлай, бронзов медал на 50 м. 
свободен стил и бронзов медал на 
200 м. съчетано плуване в инди-
видуалната надпревара. Мария-
Надежда Жалова /3к. ТД/ спечели 
бронзов медал на 100 м. бруст. На 
100 м. свободен стил Христина 
Василева /1 к. ВМ/ също спечели 
бронзов медал. 

В една от най-оспорваните и 
атрактивни дисциплина – плаж-
ния футбол, шампиони стана-
ха футболистите на Русенския 
университет, втори остана от-
борът на УАСГ, а бронзът взеха 
момчетата от Лесотехническия 
университет.

В плажната щафета ЛТУ спе-
чели бронзови медали. Състав: 
Димитър Терзиев/4к. ГС/, Георги 
Йорданов /магистър/, Юли Арги-
ров /магистър/, Росен Павлов /2к. 
ГС/, Виктор Александров /1к. ИД/, 
Богомил Янев, Павлина Дачева 
/1к. ИД/, Александър Георгиев /2к.
ГС/, Валентин Миленков /1к.ВМ/ 
и Светослав Господинов /5к. ВМ/. 

Асоциацията за университет-
ски спорт „Академик” организи-
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ра за седми пореден път Летни 
университетски спортни игри 
2018 Камчия, които са завършек 
на спортно-състезателната го-
дина. В продължение на 5 дни от 
25 до 30 август над 350 студенти 
от 11 висши училища в България 
мериха спортни умения и показа-
ха честна игра в Националните 
университетски шампионати 
по плажен футбол, по плажен те-
нис, плажен волейбол, тенис на 
маса, баскетбол 3х3 и уникалната 
плажна щафета. Състезанията 
се проведоха в отличните усло-
вия на Спортен комплекс „Кам-
чия“.

Лесотехническия университет 
беше представен от 18 членна 
делегация [9]. Изключителен ус-
пех постигнаха студентите от 
отбора по плажен футбол на Ле-
сотехнически университет. В 
оспорваната надпревара те заво-
юваха дълго очакваната шампи-
онска титла след няколко втори 
и трети места в годините на-
зад. Състав на отбора: Димитър 
Терзиев /4к. ГС/, Росен Павлов /4к. 
ГС/, Драгомир Димитров /2к. ИД/, 
Янаки Гачев /2к. ИД/, Радостин 
Мирчев /2к. ГС/, Богдан Богданов 
/2к. ГС/,  Красимир Свиленов /2к. 
ВМ/. В изключително драмати-
чен финал ЛТУ победи УАСГ с 2:1 
след дузпи.

  В индивидуалното класиране 
от състезанието по плуване в 
дисциплината – 50 м. бътерфлай 
Александър Георгиев /3к. ГС/ се 
класира на 3-то място, при же-
ните в същата дисциплина – 50 
м. бътерфлай Христина Василева 

/2к. ВМ/ също спечели бронзов ме-
дал.

В най-атрактивната дисци-
плина плажната щафета, състе-
зателите на ЛТУ завоюваха брон-
зови медали. Състав на щафета-
та: Димитър Терзиев /4к. ГС/, 
Росен Павлов /4к. ГС/, Катерина 
Николова /4к. ЛА/, Александър Ге-
оргиев /3к. ГС/, Красимир Свиле-
нов /2к. ВМ/, Богдан Богданов /2к. 
ГС/,  Янаки Гачев /2к. ИД/, Давид 
Йошков /4к. ЛА/, Денислав Райков 
/2к. ГС/, Деян Михайлов /1к. ВМ/.

Всички спечелени купи и ме-
дали наредиха Лесотехническия 
университет на  шесто място в 
крайното комплексно класиране 
(табл. 1).

Между 02.09. и 07.09.2019 г. се 
проведоха VIII-те Летни универ-
ситетски спортни игри – Кране-
во 2019 в отличния спортен ком-
плекс „Аквалайф“. Студенти от 
11 ВУ премериха сили и умения в 
дисциплините: плажен футбол, 
плажен волейбол, плажен тенис, 
плуване, тенис на маса, баскет-
бол и плажна щафета. 

Състезателите от Лесоте-
хническия университет се наре-
диха на осмо място в крайното 
комплексно класиране. Мъжкият 
отбор по плуване завоюва брон-
зовите медали в отборното под-
реждане в състав – Давид Йош-
ков - 5к. ЛА; Александър Георгиев 
- 4к. ГС; Валентин Миленков - 3к. 
ВМ; Серафим Футеков - 2к. ВМ; 
Данаил Футеков - 2к. ВМ и Денис 
Александров - 5к. ЛА. В същата 
дисциплина женския ни отбор се 
класира на 4-то място. 
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Най-успешната ни двойка жени 
за последните години в плажния 
тенис Катерина Николова 5к./ЛА/ 
и Габриела Йотова /3к. ВМ/ след 
много оспорван полуфинал оста-
наха на трето място.

Павлина Дачева 3к. /ИД/ и Ве-
нера Петкова 1к. /ЛА/ се класираха 
на 5-то място в турнира по пла-
жен тенис от Летните универ-
ситетски спортни игри.

Едно от най-добрите предста-
вяния на студентите от Лесо-
техническия университет бе в 
състезанията от XI-те Летни 
университетски спортни игри 
Кранево 2020. Те се проведоха от 
3-ти до 8-ми септември 2020 г. в 
комплекс „Аквалайф“ - Кранево. В 
спортната надпревара по осемте 
вида спорт, въпреки въведеното 
в страната извънредно епиде-
мично положение, участваха над 
350 студенти. ЛТУ участва с от-
бори по плажен тенис, плажен 
футбол, плуване, плажен волейбол 
и щафета [9].

В състезанието по плажен те-
нис най-добрата ни двойка жени 
Габриела Йотова /4к. ВМ/ и

Катерина Николова /дипло-
мант, ЛА/ завоюваха златните 
медали. Отлично се представи 
и смесената ни двойка Габриела 
Йотова /5к. ВМ/ и Янаки Гачев 
/4к. ИД/, които се класираха на 
2-ро място. 

Студентите от отбора по 
плажен футбол завоюваха бронзо-
вите медали. Състав на отбора: 
Росен Павлов /дипломант, ГС/, 
Драгомир Димитров /4к. ИД/, 
Янаки Гачев /4к. ИД/, Радостин 

Мирчев /4к. ГС/, Богдан Богданов 
/4к. ГС/, Красимир Свиленов /4к. 
ВМ/, Денислав Райков /4к. ГС/ и 
Иван Рачев /2к. ГС/.

В много силното състезание 
по плуване състезателите на 
ЛТУ се класираха на 3-то място 
в крайното комплексно класира-
не, на 3-то място отборно мъже 
– Александър Георгиев /дипло-
мант, ГС/; Давид Йошков /дип-
ломант, ЛА/ и Венелин Дерибеев 
/2к. ВМ/ и на 3-то място отбор-
но жени – Ивет Димитрова /2к. 
ЛА/; Цветелина Николова /2к. ЛА/ 
и Ивет Шумкова /1к. ЛА/. В ин-
дивидуалната надпревара на 100 
м. бруст Ивет Шумкова /1к. ЛА/ 
завоюва сребърен медал, а на 200 
м. съчетано плуване и на 50 м. 
бътерфлай тя се класира на 4-то 
място. Венелин Дерибеев /2к. ВМ/ 
спечели бронзов медал на 100 м. св. 
стил. Двете щафети на ЛТУ – 4 х 
100 м. съчетана смесена щафета и 
4 х 100 м. права смесена щафета се 
наредиха на 4-то място.

По традиция Летните универ-
ситетски спортни игри завърш-
ват с комбинираната десет по-
стова плажна щафета, която е съ-
пътствана с голямо напрежение, 
предизвиква много положителни 
емоции и голям интерес от стра-
на на публиката. С най-добро вре-
ме от всички петнадесет отбо-
ра в щафетата, бе Медицински 
университет - Варна. Среброто 
спечели първият отбор на Тех-
нически университет - София. 
Малко не достигна на изключи-
телно мотивирания отбор на 
Лесотехническия университет и 
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те останаха трети. Състав: Ро-
сен Павлов /дипломант, ГС/, Дра-
гомир Димитров /4к. ИД/, Янаки 
Гачев /4к. ИД/, Радостин Мирчев 
/4к. ГС/, Богдан Богданов /4к. ГС/, 
Красимир Свиленов /4к. ВМ/, Де-
нислав Райков /4к. ГС/, Иван Ра-
чев /2к. ГС/, Александър Георгиев 
/дипломант, ГС/ и Давид Йошков 
/дипломант, ЛА/.

Спечелените купи и медали, 
наредиха Лесотехническия уни-
верситет на четвърто място в 
крайното комплексно класиране 
в оспорваната надпревара меж-
ду 13 висши училища от цялата 
страна (табл. 1).

От извършеният анализ на 
представянето на студентите 
от Лесотехническия универси-
тет на Летни университетски 
спортни игри от 2014 година до 
сега, могат да бъдат направени 
следните изводи и препоръки:

1. Забелязва се прогресиращо 
подобрение на класиранията и 
резултатите на студентите от 
ЛТУ на Летни университетски 
спортни игри от 2014 г. до сега.

2. Студентите от Лесотехни-
ческия университет са спечелили 
общо 40 медала от които: 3 злат-
ни, 11 сребърни и 26 бронзови от 
всички проведени от 2014 г. до 
сега ЛУСИ. Това е огромен успех 
при изключително силната кон-
куренция от много пъти по-го-
леми университети като: НСА, 
СУ, УНСС, ТУ-Сф, РУ, ШУ, МУ-
Вн, УАСГ и др.

3. Традиционно силни дисци-
плини за студентите от ЛТУ са 

плажния тенис, плажния футбол, 
плуването и плажната щафета 
където са спечелени и най-много 
медали.

4. Основните причини за успе-
хите и добрите представяния на 
отборите на ЛТУ са провеждане-
то всяка година на учебна прак-
тика по водни спортове, където 
се провеждат тренировки с от-
борите, задължителните часове 
по плуване за студентите 1-ви 
курс, както и часовете по футбол 
и тенис на корт. 

5. Друг мотивиращ фактор 
е това, че катедра „Физическо 
възпитание и спорт“ на Лесоте-
хническия университет е един 
основатели на Националните 
университетски шампионати по 
плажен тенис, както и неизменен 
участник в тях. 

6. Ежегодното провеждане на 
вътрешни първенства по фут-
бол, тенис на корт, волейбол и 
плуване в ЛТУ, както и включ-
ване на нови дисциплини, като 
плажен тенис и плажен волейбол 
ще допринесе за активизиране 
на спортната ангажираност на 
студентите, както и ще пови-
ши мотивацията и желанието 
им да практикуват тези спор-
тове.

7. Катедра „Физическо възпи-
тание и спорт“ заедно със спорт-
ния клуб да организират всяка го-
дина „Бал на спортиста“ на ЛТУ, 
където да се награждават изяве-
ни студенти-спортисти с сти-
пендии, грамоти, плакети и др. 
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2021

Кратко проучване върху развитието на хокея
на лед у нас и влияние на развити хокейни сили
върху нашият хокей на лед

Йоан Крумов

Проучване на създаването и развитието на хокея на лед в света и 
България. Изследвано и анализирано е влиянието на различните хокей-
ни сили върху нашия хокей  на лед. Проследени са мненията на редица 
специалисти в хокея на лед и научните достижения на теоретици в 
спорта.

Ключови думи: хокей на лед, история, методика

A brief study on the development of ice hockey
in Bulgaria and the impact of developed hockey
forces on our ice hockey

Ioan Krumov

Study of the creation and development of ice hockey in the world and 
Bulgaria. The impact of different hockey forces on our ice hockey has been 
researched and analyzed. The opinions of a number of ice hockey experts and 
the scientific achievements of sports theorists have been followed.

Keywords: ice hockey, history, methodology

Въведение

Проучването на исторически-
те данни /по данни на Р. Хри-
стов,/ 2008, Korst Eker – Ernst Mar- Korst Eker – Ernst Mar-
tini, IIHF, Zurich, 1998, Интернет 
и др./ разкриват създаването и 
бързото развитие на хокейната 

игра по света. Така, в историче-
ска последователност, се изясня-
ват аспектите на влияние, чрез 
преносите на играта  от едно на-
селено място на друго, от използ-
ване на различни средства и начи-
ни, от един континент в друг.

На основата на литературно-
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то търсене беше изградена хипо-
теза, чрез която би могла да се 
обогати историята на хокея на 
лед, влиянието на хокейни сили 
върху нашия и планирането на 
тренировъчния процес.  

Целта на проучването

Да се проучат литературни 
източници във връзка с история-
та на хокеят на лед и проучване 
на състоянието на хокея на лед в 
България.

Задачи
Да се проучат  литературни 

източници във връзка с истори-
ята на хокея на лед у нас и други 
страни.

Да се проследи влиянието на 
развити хокейни сили върху на-
шият хокей на лед.

Методика на изследването
– Систематизиране и обработ-

ване на проучената литература 
по изследвания проблем.

– Анализ на обработените данни.
– Педагогическо наблюдение.

Анализ на резултатите

1. Създаване и развитие на хо-
кея на лед в света и у нас

Различни автори смятат, че 
хокейната игра се заражда в древ-
ността в Мексико, в Египет, по-
късно в Холандия, в Канада, къде-
то се представя първия стандар-
тен стик. Създават се и правила 
за провеждане на играта, започва 
и провеждане на състезания, съз-
дават се органи за управление. 
Регламентират се размерите на 

игралното поле.  Постепенно от 
любителски занимания се преми-
нава към професионално организи-
рани отбори. Слага се началото и 
на изкуствено заледени пързалки. 
Хокейната игра се заражда в САЩ, 
а по – късно пренесена и в Европа. 
Страни като Франция, Англия, 
Германия, Швейцария, Финлан-
дия, Чехия, а по – късно и в СССР 
бързо и на широка основа започват 
да развиват хокея на лед. Слага се 
и началото на обмен на състеза-
ния между държавите. Различни-
те страни вземат участие вече и 
в по – големи състезания.

Хокейната игра се разпростра-
нява бързо, развива се, усъвършен-
ства се и се  превръща в атрак-
тивна и привлекателна спортна 
игра. Учредяват се федерации по 
хокей на лед в различни страни, 
организират се турнири с меж-
дународни участия и др. Органи-
зират се Европейски и Световни 
първенства. Хокея на лед става 
и член на Олимпийското семей-
ство.

Разпространението и преми-
наването на хокейната игра през 
различните континенти и дър-
жави, оказва влияние върху за-
раждането, съдържанието и раз-
витието в съответните стра-
ни. Така се създават специфични 
стилове и отделни школи различ-
ни една от друга. Разбира се всяка 
от тези страни поставя и своя 
отпечатък върху стила на игра-
та и на основата на природните 
дадености и предпочитания

България не изостава. Създа-
ват се редица клубове. Създадена 
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е Републиканска секция по кънки 
и хокей на лед, а по – късно и две 
федерации БФХЛ и БФК. Макар 
и при трудни условия се провеж-
дат и първите състезания в ес-
тествени условия /С. Чомаков, 
2018/. Построена е първата пър-
залка с изкуствен лед. По-късно, с 
подобряване на базата се полага 
началото и на международни сре-
щи. Много специалисти считат, 
че тогава се полага началото на 
съвременния хокей на лед. На 
България се възлага провеждане 
на Световни първенства за юно-
ши, младежи и мъже. Българския 
мъжки отбор участва в „Б“ и „Д“ 
групите на Световния шампио-
нат. Мнението на специалисти-
те обаче е, че хокея на лед в Бъл-
гария сега не е в добро състояние 
/Р. Христов, 2007/, макар, че в 
последните години се наблюдава 
увеличаване броя на детските 
групи.

2. Влияние на Световният хо-
кей на лед в българския

Канадският стил е значител-
но по – различен от останалите. 
Още от ранна възраст децата ги 
обучават да провеждат своите 
действия с пълно напрежение на 
силите. При тях понятието иг-
рач е преди всичко боец, който 
не трябва да проявява слабост и 
страх. В началното обучение, при 
8 – 12 годишна възраст, голямо 
внимание се отделя на пързаляне-
то с кънки и играта с тяло, което 
е основен елемент на канадския 
хокей на лед. Канадците стоят 
твърдо на кънките и не изглеж-
дат толкова бързи колкото евро-

пейците, но тяхното пързаляне 
е много ефективно и целесъобраз-
но. Обръща се внимание на само-
съзнанието. При боравенето със 
стик се изгражда умението пода-
ванията да са много силни и уме-
ло и меко да се  посреща и поема 
устремилата се към тях шайба. 
Освен това канадците се обуча-
ват ударите в противниковата 
врата да се изпълняват точно и 
от всякакви позиции, при всеки 
удобен случай.

Скандинавската школа, в лице-
то на Шведите и Финландците, 
се отличава с голяма физическа 
сила и смело встъпване в силови-
те контакти. Понятието колек-
тивна игра, шведите и финлан-
дците свързват с индивидуални-
те възможности и решителнос-
тта на отделния състезател. 
Високия ръст на скандинавците 
е предпоставка треньорите на 
младите състезатели да обръ-
щат внимание на маневреност-
та и скоростта. В етапа на пред-
варителна и начална подготовка 
шведските треньори обучават 
своите състезатели в плавно ка-
ране на кънките.

Чешкия хокей се основава на 
хармонично съчетание на инди-
видуалната техника с такти-
ката и творчеството на състе-
зателите т. е. отделят голямо 
внимание на мисленето по време 
на играта и породилите се ситуа-
ции. Успехите им се дължат пре-
ди всичко на високата подготов-
ка на треньорите и добрия под-
бор на състезателите. Чешката 
школа се отличава със задълбоче-
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ност в методиката на препода-
ване и научност в изследванията. 

Разпределението на часовете за 
усъвършенстване на технически-
те елементи в тази школа са насо-
чени към техническите елементи, 
елементите на пързаляне върху 
лед  - 36%, кънкова техника извън 
леда  - 5%, общо за кънкова техника 
са отделени 41%. За отработване 
на работата със стик извън леда са 
отделени 18%, за стикова техника 
върху леда 24%, или общо за техни-
ката на стика са предвидени 42%, 
а за техниката на комплексните  
прийоми 17% /фиг. 1/.

Руската школа заема водещо 
място в световният хокей. По 
– късното появяване на хокея 
в Русия, първоначално използва 
всички достижения на хокей-
ните страни до този момент, 
като Канада, Чехия и др., но те 
прилагали нови методики, разра-
ботвали нови тактики в играта. 
Руските треньори обръщат голя-
мо внимание на физическата под-
готовка на младите хокеисти, 

Фиг. 1. Разпределение на техническите елементи в чешката школа

като въвеждат целогодишна пла-
нировка. Друга характерна особе-
ност е, че съчетават техниче-
ските прийоми с висока скорост. 
Руските състезатели се обучават 
в използване на цялата площ на 
леда с непрекъснато  движение, 
прецизност и точност в стрел-
бата във вратата. Те развиват и 
притежават висока техника със 
стик, характерна за тях, което 
позволява постигане на успех и в 
силовите борби. 

В руската програма се отделя 
най-много внимание на техника-
та на пързаляне, след това на тех-
никата на стика и комплексните 
прийоми. Тази насоченост дава от-
ражение и в подготовката на хоке-
истите в по-горните възрасти. 

Българският хокей на лед в 
своето развитие, в определени 
периоди, се радва на известни ус-
пехи, макар и незначителни, но 
общо взето са правени опити за 
заимстване на стил от руската, 
чешката, от части и от канад-
ската школи. 
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При прегледа на разпределени-
ето на тренировъчните часове се 
наблюдава, че от общо 156 часа, 
30 часа (19 %)  се отделят за тех-
ническата подготовка, за игро-
вата подготовка и домашните 
задачи се отделят по 30 часа  (19 
%), за състезания  6 часа (4 %). За 
отбелязване е, че най – големият 
дял, 60 часа (39 %) са отделени за 
физическата подготовка / фиг. 2/   

В България, в определен период, 
се състезават руски състезатели, 
които подсилват някои отбори и 
така повишават в известен сми-
съл нивото на състезанията. Ре-
дица от нашите състезатели са 
израснали покрай тези чужденци 
и станаха, в последствие, титу-
ляри в клубните и националния 
отбор. Съвместната трениро-
въчна работа с тях даде отраже-
ние за дълги години напред. Съз-
дадени са редица отбори, като се 
включват в  състезанията. Сфор-
миран е и национален отбор, кой-
то участва в състезания в Герма-
ния, Югославия, СССР. 

В по-късен етап невъзможност-
та, поради липса на добри условия, 

Фиг. 2. Разпределение на отделните части на подготовката 

да се събират по – вече подготви-
телни групи, се създават значи-
телни трудности на треньорите 
за извършване на качествен под-
бор. В този смисъл обучението в 
техниката на хокея, разучаване-
то, затвърждаването и усъвър-
шенстването става по-бавно и 
по-некачествено. Известен е фа-
кта, че добрите постижения са 
резултат на дългогодишна непре-
късната и упорита тренировъчна 
дейност. Така например при хокея 
на лед ранното обучение, многого-
дишната и упорита подготовка 
още от детска и юношеска въз-
раст е дала възможност на редица 
хокеисти, като братя Буре, Ха-
шек, Грецки, Лемио, Макаров, Фе-
тисов и др., да постигнат изклю-
чителни резултати на 18 години 
/Р. Христов, 2007/.

Създаването на единна програ-
ма по хокей на лед  през 1978 и ак-
туализирането й през 2002 е по-
ложително явление / П. Пантев. 
А. Михайлов/. В нея са включени 
методически указания, плануват 
се потребностите за трениро-
въчния процес, предявяване изи-
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сквания за правилно изпълнение 
на технически елементи. В един-
ната програма по хокей на лед е 
акцентирано върху организация-
та на учебно – тренировъчния 
процес. В нейното съдържание 
влиза разпределение на отдел-
ните страни на подготовката, 
като общ брой тренировъчни 
часове, определени часове за тех-
ническа, общо физическа, игрова, 
тактическа, теоретическа и др. 
подготовка. Преди това през 1951 
е издадено първото ръководство 
по хокей на лед /Р. Христов, 2017/

Като заключение в резултат от 
разгледаните хокейни школи бихме 
могли да кажем, че в нашия хокей 
на лед се откриват елементи от 
техниката на анализираните хо-
кейни сили. Условията в настоящ-
ия момент не са на  необходимото 
ниво, което влияе негативно вър-
ху бъдещето на доброто израст-
ване на младите хокеисти. Макар, 
че популяризирането на хокея на 
лед е значително добро, може да 

се твърди, че страни, над които 
сме постигали успехи са вече по-
силни от нас, но разполагащи със 
средства и материална база. Един-
но е мнението на специалистите, 
че излизане от това положение и 
връщане към създадени традиции 
е възможно с подобряване на орга-
низацията и доброто управление 
на тренировъчния процес. Въпреки 
тежките икономически условия и 
оскъдната материална база с функ-
циониращи две пързалки и то само 
в София през последните години са 
учредени няколко клуба. Увеличени 
са и членовете на новите хокейни 
надежди. 

От непрекъснатото наблюде-
ние на състоянието и развитие-
то на хокея на лед у нас в последни-
те няколко години се регистрира 
възраждане на броя на занимава-
щите се, броя на групите, макар, 
че материалната база е една и 
съща. В момента се отчита, че в 
България има групи, които обхва-
щат деца от 10 годишна възраст, 

Възраст Години Отбори

Деца До 10 г. 6

Деца До 12 г. 6

Юноши До 14 г. 7

Юноши До 16 г. 6

Юноши До 18 г. 3

Юноши До 20 г. 2

Мъже Над 20 г. 4

Мъже национален отбор

Жени национален отбор

Таблица 1. Възрастови групи, занимаващи се с хокей на лед
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юношеска възраст до 20 години и 
мъже както следва / табл. 1 /.

Прави впечатление, че пира-
мидата на развитие на хокея на 
лед при различните възрастови 
групи е привидно построена. Чис-
леният брой в отделните групи 
обаче е значително малък 10 – 12 
деца. Най-многобройни са мъж-
ките групи на ХК „Ирбис“ – 25 
състезатели, ХК „ЦСКА“ – 18, 
НСА – 25, Славия – 18 състезате-
ли. Доброто е, че хокея на лед има 
развитие при жените, но само на 
национално ниво.

От направените наблюдения 
и анализи на разпределението на 
тренировъчните часове счита-
ме, че часовете за техническата 
подготовка у нас е твърде малък.

Според К. Рачев /1983/, 7 – 8 го-
дишните деца, с които , започва 
обучението по видове спорт, в 
това число и хокея на лед, се раз-
виват не само физически, но и ум-
ствено – познавателно  усвояване 
на сложни двигателни навици. Съ-
щият автор твърди, че в спорт-
ната практика се утвърждава 
факта, че в детска и ранно юно-
шеската възраст се поставят ос-
новите на високите спортни по-
стижения. Проблемът за нивото 
на подготовката в началното обу-
чение и връзката с понататъчно-
то израстване в  специалността, 
които са предпоставка за техни-
ко – тактическото израстване на 
състезателите  разработва и Ю. 
Вълев /2015/.

Според В. Костка / 1976/ тре-
нировъчният процес с млади хо-
кеисти трябва да се разбира като 

единен възпитателен процес, кой-
то е насочен към възпитанието 
и развиването им, към тяхното 
техническо, физическо, тактиче-
ско и морално усъвършенстване. 
Същият автор твърди, че хокеят 
на лед е игра на века, въплъщавайки 
в себе си най – ярките, най – вълну-
ващите и впечатляващи черти на 
съвременния спорт: вихрени ско-
рости, мъжество в силовите еди-
ноборства, мълниеносна смяна на 
игровите ситуации и др. Високо-
то темпо на играта , разнообраз-
ните тактически комбинации, 
отличното техническо майстор-
ство, проявата на физическите 
качества правят хокейната игра 
интересна както за състезатели-
те, така и за зрителите. 

Под въздействието на спорт-
ните занимания в различните 
системи на младият организъм 
настъпват съществени морфо-
логични  и функционални изме-
нения, като степента им е в 
зависимост от съдържанието и 
продължителността на учебно – 
тренировъчната работа. Разви-
тието на състезателите започ-
ва от ранна възраст. В. Костка 
/1979/ изразява мнение за включ-
ване на 7 годишни деца в групите 
за предварителна подготовка. 
Според В. Флин /1979/ системни 
занимания в този спорт трябва 
да започнат в сравнително ранна 
възраст. Тренировъчният и със-
тезателен процес се провеждат 
на съвременна научно-методиче-
ска основа.

Характерно за хокея на лед е, че 
малките хокеисти трябва да за-
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почват обучението си в техника 
на пързаляне още веднага с нача-
лото на тренировките. В този 
период се съчетава  обучението и 
с упражнения от други спортове 
за създаване на система за сигур-
ност и безопасност / А. Божичков, 
2019/. Така се гарантира сигурнос-
тта и правилната подготовка 
за следващия етап – работата 
със стик и водене на шайба. Пър-
залянето с кънки, според редица 
изтъкнати хокеисти / Харламов, 
Ларионов, Хлинка и др./ трябва да 
започне от 5 – 7 годишна възраст. 
Като резултат на това в света 
и в България се снижава начална-
та възраст в подготвителните 
групи където влизат деца на въз-
раст 6 – 7 години.

Изводи

1. Основните хокейни сили, с 
техните характерни особено-
сти, оказват голямо въздействие 
върху българския хокей.

2. Необходимо е осъвременява-
не на Единната програма за обу-
чение по хокей на лед.

3. Планирането на подбора и 
подготовката да се извършва на 
научни основи.

4. Българският хокей на лед се 
нуждае от обновяване на мате-
риалната база.

5. Да се създадат условия хоке-
ят на лед да се развие и в други 
регионални градове на България.
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екология и спорт

Туристическо гребане и въздействието
му върху околната среда 

Боян Дойчев, Веселина Стаева

Резюме. В настоящото проучване сме разгледали туристическото 
гребане и въздействието му върху околната среда. Туристическото 
гребане бележи все по-голяма популярност през последните години, об-
хващащ хора от различни възрастови групи. Този спорт със своята ат-
рактивност и екстремност печели все повече почитатели. Подходя-
щото поведение и практически навици на гребците в естествена среда 
зависи от знанията им за нея и затова как тя ще реагира на спортната 
дейност. Едно успешно екологично обучение помага на хората да се по-
виши тяхната осведоменост по въпроси, свързани с екологичните усло-
вия и при проблемите в конкретните действия. Това налага актуална 
екологична политика и възпитание, насочено към бъдещото развитие 
на този спорт. Необходими са обединените усилия на различни инсти-
туции, за да се увеличи популярността на спорт, който да се реализи-
ра при оптимални условия на средата и не нарушава екологичната є 
устойчивост. 

Ключови думи: туристическо гребане, екология, замърсяване, околна 
среда

The impact of tourist rowing on environmental

Boyan Doytchev, Veselina Staeva

Abstract. The following research is about the tourist rowing and its 
environmental impact. Last years the tourist rowing is becoming more and 
more famous among people of all ages. With the fact that it is attractive and 
extreme it gains lots of fans. The appropriate behavior and the practical 
habits of the rowers in the environment depend on their knowledge about 
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it and in addison what is the nature’s reaction to this kind of sport activities. 
Successful environmental education helps people raise their awareness of 
environmental issues and problems in specific actions. This requires an up-
to-date environmental policy and education aimed at the future development 
of this sport. The joint efforts of various institutions are needed to increase 
the popularity of the sport, which must be realized in optimal environmental 
conditions and without compromising its environmental sustainability.

Keywords: tourist rowing, ecology, pollution, environment

Туристическото гребане е 
сложна техническа и активна 
двигателна дейност, която се 
извършва на открито в промен-
ливи метеорологични условия, 
което води до подпомагане на 
физическото здраве и психологи-
ческото състояние на организма. 
Участието в кану-каяк и рафтинг 
спускания създава трайни социал-
ни ползи, чрез развитие на физи-
ческа сила, умения, координация 
и работа в екип.  Емоционалното 
зрелище и груповият вид на тази 
спортна дейност повишава ин-
тереса към практикуването му. 
През последните години турис-
тическото гребане се развива и 
усъвършенства много интензив-
но както в национален, така и в 
световен мащаб. Причините за 
това бързо развитие могат да се 
обяснят с растящата популяр-
ност, повишаване на физическа-
та активност и укрепване здра-
вето на практикуващите.

Гребането включва следните 
видове спортове: кану-каяк и кану 
в тихи води във всичките разно-
видни дисциплини: спринт, ща-
фета, маратон и свободен стил; 
кану-каяк и кану в бързи води във 
всичките разновидности дисци-
плини: слалом, спускане и свобо-

ден стил; кану-каяк в морски води 
във всичките разновидности дис-
циплини: спринт, щафета, мара-
тон и свободен стил; водно поло 
във всичките разновидности 
дисциплини; рафтинг във всички-
те разновидности дисциплини: 
спринт, „head to head“ (паралелен 
спринт с директни елиминация), 
слалом и спускане (downriver); 
dragon boat (драконовата лодка е 
воден кораб с човешки двигател) 
във всичките разновидности дис-
циплини. 

Историята на развитието на 
спорта гребане е започнало много 
хилядолетия преди новата ера, 
когато човекът се е осмелил да 
излезе на вода, използвайки като 
средство за придвижване по нея 
дърво, сноп пръчки или тръсти-
ка. В началото ролята на гребло 
и рул са изпълнявали ръцете и 
краката, а по-късно е започнало 
да се използва дърво. В арктиче-
ските райони, бедни на дървета, 
са се ползвали лодки, направени 
от кожи на животни. Изобре-
тената кожена лодка за мъже се 
е наричала „ка и яко“, а за жени 
„умиак“ [6]. Човекът е използвал 
при преминаването на различ-
ни водоеми примитивни лодки и 
плавателни съдове. Първите на-
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ченки на гребането би могло да 
се търсят в средния стадий на 
дивачеството. Първобитният 
човек, за да си набави храна, оби-
калял бреговете на реките, езера-
та и моретата [4]. Стремежът 
към пътешествията и интереса 
към непознатото още от време-
то на Херодот през V век пр.н.е. 
(въз основа на исторически данни 
от древното минало) подтиква 
създаването на необичайни лодки 
еднодръвки.

От историята е известно, че 
още преди 13 века основателят 
на българската държава хан Ас-
парух, търсейки земя на българи-
те, преминава Дунава със салове, 
поддържани от кожени мехове, 
изпълнени със слама [2].

Първата лека и удобна дървена 
лодка се появява в Северна Амери-
ка. Ето защо индианското кану се 
счита за прототип на съвремен-
ното спортно кану. А в студени-
те северни води ескимосите за 
лов и риболов са използвали лодки 
от кожа, специално импрегнира-
на с животинска мас [5].

Гребането е един от малкото 
спортове, които непосредствено 
са възникнали от естествената 
приложна дейност на човека. От 
най-дълбока древност то е осигу-
рявало съществуването на мно-
го хора при определени условия. 
Хилядолетия са минали до наши 
дни, когато заниманията се пре-
връщат в състезание, удоволст-
вие или здравословна двигателна 
активност [1].

За родоначалник на спортното 
гребане в каяк се смята шотланд-

кия юрист Джон Мак Грегър. По 
данни на Ч. Калев (1994), В. Кирин 
(2004), J. Lenz (2004) той проек-
тира и построява за себе си лодка 
през 1865 г., използвайки за про-
тотип ескимоския каяк, която 
нарекъл „Роб Рой“ [6]. 

Значението на съвременния 
спорт рафтинг произлиза от ан-
глийската дума „raft“ ,която озна-
чава „сал“ или надуваем плавате-
лен съд - рафтинг лодка. Начало на 
дейностите свързани с рафтинг 
се поставят в Северна Америка 
през XVIII век, когато дървосека-
чи започват да използват тече-
нията на реките като средство 
на транспорт на дървения мате-
риал. Налагало се трупите да бъ-
дат връзвани на салове и опазва-
ни от крадци надолу по течени-
ето до просторните и открити 
територии, където транспорт-
ната инфраструктурата е по-
силно развита. Рафтингът като 
туристическа спортна дейност 
добива популярност през 50-те 
на миналия век в САЩ. 

Първите наченки на гребане-
то у нас трябва да търсим след 
Освобождението на България от 
османско робство. Под влияние 
на руските войници и някои дру-
ги преселници, наши ентусиасти 
в България започват да организи-
рат различни весларо-гимнасти-
чески сдружения [5].

По данни на Ч. Калев (1994) и С. 
Заркова (2004) след края на Пър-
вата световна война се поста-
вя началото на развитието на 
гребните спортове в България, 
за което основен принос има Бъл-
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гарският народен морски сговор 
(БНМС) [3]. През 1925 г. е издаден 
Правилник за организиране на със-
тезания по гребане [6]. През 1934 
г. МОК решава кануто и каякът 
да бъдат официално включени в 
Олимпийските игри [5]. Оттук 
нататък гребните спортове се 
развиват с ускорени темпове. 

Официална дата за турис-
тическото гребане в България 
се счита 2 май 1971 г., когато се 
организира първото официално 
спускане с кану-каяк и рафтинг 
лодки по река Струма в района на 
Кресненското дефиле. Съществу-
ват доказателства за дейности 
свързани с кану-каяк и рафтинг 
в бързи води, когато през 1965 г. 
група ентусиасти от СПК „Ака-
демик“ София организират влиза-
не във водна пещера Понора в с. 
Чирен. Лодките кану-каяк и кану 
(C1, C2, К1 и К2) са едноместни 
или двуместни, а състезателите 
се спускат по течението на реки 
или изкуствени съоръжения (ка-
нали) с бързо течащи води, като 
по пътя си преминават през во-
дни препятствия и контролни 
врати за максимално бързо вре-
ме. Състезателният рафтинг се 
осъществява в спортни отбори в 
съответните категориите R4 и 
R6, което се определя от броят 
на състезателите в спортната 
лодка по време на състезанието.

Първото републиканско пър-
венство по рафтинг в страната е 
проведено през 2010 г., по правила-
та на Международната рафтинг 
федерация  (IRF) на река Струма, 
в района на Кресненското дефиле. 

През 2011 г. България взема учас-
тие за пръв път с мъжки и женски 
отбор в Световно първенство по 
рафтинг категория R6 в Коста 
Рика. Най-престижно класиране 
на български отбор регистрира 
младежкият национален отбор 
„селекция 2018“ на Световно пър-
венство по рафтинг за младежи и 
юноши в категория R4, което се 
провежда в Италия на изкуствен 
канал „Иврея“. Девойките спечел-
ват бронзов медал в дисциплина-
та спускане (downriver) и четвър-
та позиция в крайното класира-
не. Спортното майсторство на 
българските състезатели добли-
жава световното ниво на разви-
тие на този вид спорт. Българ-
ската рафтинг федерацията има 
за основна цел да развива и попу-
ляризира спорта рафтинг както 
за високо спортно майсторство, 
също така и като туристическа 
услуга подходяща за рекреационна 
дейност.

Спорта рафтинг включва след-
ните дисциплини: 

● Спринт: Състезателите 
имат за цел да преминат за най-
кратко време по бързей от река-
та или участък от изкуствено 
трасе, като спазват спортните 
правила за провеждане на състе-
зателна дейност и общоприети-
те правила на безопасност;

● „Head to head“: Представля-
ва паралелен спринт на принципа 
на директна елиминация. Тази 
дисциплина е най-атрактивна и 
зрелищна за публиката и фенове-
те на спорта рафтинг;
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● Слалом: Състезателите 
преминават през предварително 
подредено трасе от контролни 
врати, като преодоляват водни 
препятствия за най-кратко вре-
ме. При нарушение или пропуска-
не на контролна врата се начис-
ляват наказателни точки към 
крайното време и резултат;

● Спускане (downriver): Пред-
ставлява най-дългата дисципли-
на в рафтинг спорта, в която 
отборите стартират групово на 
серии от по пет или четири лод-
ки и се състезават паралелно по 
основното течение на реката за 
най-кратко време.

Спортни събития и туристи-
чески спускания по кану-каяк и 
рафтинг могат да се провеждат 
на естествени участъци от поре-
чието на бързо течащите реки, 
също така и по изкуствено създа-
дени канали при условие, че те са 
класифицирани като подходящи 
за този вид двигателна дейност. 
Едни от най-подходящите места 
за туристическо гребане в света 
са: река Замбези в Южна Африка, 
река Футалеуфу в Чили, реките на 
Западна Вирджиния в САЩ, река 
Соча в Словения и река Тара, коя-
то се намира на границата между 
Босна и Херцеговина и Черна Гора 
в най-дълбокия каньон в Европа. 

Специален доклад за развитие 
на гребните спортове в САЩ по-
казва, че през 2014 г. 3,8 милиона 
от гражданите – 1,3 процента 
от населението, са практикували 
този спорт [9].

България разполага с оптимал-
ни условия за развитие и популя-

ризиране на спорта „рафтинг“, 
който предлага възможността 
да се видят живописни места и 
да се изживеят силни и зрелищни 
емоции по време на спускането. 

Подходящо време за практику-
ване на рафтинг през годината е 
от ранна пролет до есента, най-
пълноводни месеци са от март 
до май вследствие придошли от 
снеготопенето води, от пролив-
ни валежи от дъжд или в случай на 
човешка намеса (напр. изпускане 
на вода от преливниците на от-
крити водни басейни в близост). 

Подходящи места за турис-
тическо гребане са поречията на 
реките Струма, Арда и Искър. 
Туристически гребни походи се 
организират по реките Дунав, 
Янтра, Огоста, Осъм и др. Най-
комерсиално място за практику-
ване и развитие на тази дейност 
в България е района на Креснен-
ското дефиле, поради бързите 
води на р. Струма. В района на 
реката е разположен резерват 
„Тисата“, която е част от тери-
торията на Кресненския пролом. 

Съществуват два вида прак-
тикуване на спорта „рафтинг“ 
- състезателен и туристически. 
Туристическият рафтинг включ-
ва спускане на туристи (по тихи 
или бързи води) от водачи на лод-
ки (инструктури). При него не 
е задължително туристите да 
имат специална подготовка и 
умения. Другият вариант на за-
нимания с рафтинг представлява 
експедиции по реки с продължи-
телност от един ден до няколко 
седмици. При този вариант са 
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необходими добра екипировка и 
подготовка на екипажа, която да 
осигури безопасност на практи-
куващите [7].

Рафтингът е спортна актив-
ност, която се осъществява със 
задължителна необходима екипи-
ровка през цялата година: неопре-
нов костюм, неопренови обувки, 
предпазна каска, спасителна жи-
летка, спасително въже, нож, сиг-
нална свирка, аптечка и мобилен 
телефон за връзка във водоустой-
чив калъф. Необходим е задължи-
телно проведен инструктаж по 
безопасност вклч. информация за 
степента на трудност на съот-
ветния участък, метеорологични 
условия, температура на околна-
та среда и моментен дебит на 
водата.  Гребците се впускат в 
приключение по бързите (белите) 
води в определени за тази дей-
ност участъци  на поречието на 
реките с помощта на надуваеми 
гумени лодки и гребла, чрез които 
се задвижва и променя посоката 
на лодката. 

Следните екологични норми 
могат да определят дали даден во-
ден басейн се нуждае от екологич-
на защита и колко чувствително 
би било неговото смущение: 

● Особеност на редки и уяз-
вими природни местообитания 
(напр., бързеи, водопади и брегове 
на реки в близост до нехарактер-
ни долини и горски местности 
където няма пристани, места за 
паркинг и отдих).

● Наличие на животински ви-
дове заплашени от изчезване (или 
популации), напр.: 

- чувствителни видове пти-
ци живеещи в и около диви реки 
или обитаващи крайбрежни 
местности, те са зависими от 
речните устия и крайбрежните 
ивици (черни щъркели, водни ко-
сове, дъждосвирци, рибарки, бели 
стърчиопашки и т.н.);

- чувствителни видове птици 
живеещи в и около езера и изти-
чащите от тях потоци или оби-
таващи крайбрежни местности 
(патици, блатни птици, тръс-
тикови блатари, тръстикови 
цвъркачи и т.н.);

- застрашени водолюбиви жи-
вотни, живеещи в и около реките 
(бобри, видри, земеровки и т.н.);

- заплашени от изчезване риби, 
земноводни и влечуги срещащи се 
в и в близост до потоци в ниски 
планински местности (сладко-
водни риби, водни жаби, водни 
змии и дъждовници, които сна-
сят яйцата си в пясъчен или ти-
нест субстрат) [10].

● Наличие на растителни ви-
дове заплашени от изчезване (или 
съобщества) по бреговете и/или 
във водата (водораслова флора, 
тръстика, папур, блатни треви 
и растения с плаващи листа).

Можем да различим следните 
фактори, които са в състояние 
да предизвикат екологичен стрес 
върху околната среда:
	Посегателство в природата 

вследствие на преправяне и раз-
ширяване на неоторизирани пъ-
теки;
	Утъпкване и увреждане на за-

щитена растителност по брего-
вете на реките;
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	Застрашаване на риби (жи-
веещи на дъното на реките) от 
лодките или греблата чрез раз-
пръскване на седименти във во-
дата;
	Обезпокояване на животни-

те в близост до водата и край-
брежните местности (високи 
шумове и гласове произтичащи 
от гребците, които премина-
ват);
	Изхвърляне  на отпадъци и 

следи от изпражнения в местата 
за отдих;
	Опасност от горски и полски 

пожари.
Тези фактори водят до сери-

озен екологичен стрес, само ко-
гато се появят сред екологично 
чувствителни и ценни ландшаф-
ти (напр. местообитания с редки 
видове и популации, ценни расти-
телни съобщества, малки реки с 
богато биологично разнообразие).

Следните мерки за защита мо-
гат да предотвратят конфли-
кти, възникнали в или около реки 
и езера:

• Регионално планиране;
• Мениджмънт на посетите-

лите;
• Правила за гребците.
	Регионално планиране 
Реките и бързеите имат голя-

мо екологично значение за ланд-
шафта. В следствие на строи-
телството, реконструкцията 
и хидротехническите съоръже-
ния в близост до речните устия 
и крайбрежните зони, както и 
дефицит на регулиране на веще-
ствата в техните екосистеми, 

относително непокътнатите 
естествени водни басейни са все 
по-голяма рядкост. Както теча-
щата, така и спокойната вода в 
близост до естественото й със-
тояние представлява важна ос-
нова за „екологичните коридори“, 
които на свой ред спомагат за 
движението на много животни и 
разпространението на растения 
върху голяма водна площ, така и 
сухоземна. Опазването и възста-
новяването на тези екосистеми, 
представлява една от основните 
задачи на опазването на околна-
та среда.

Регионалното планиране на 
ландшафта, връщането на реки 
и езера в предишното им със-
тояние (ренатурализация), как-
то и повишаването на тяхната 
структурна сложност, са едни 
от основните задачи за ландшаф-
тите архитекти. Освен въвеж-
дането на желаните екологични 
и естетически ефекти, такива 
методи за регионално планиране 
може да направят по-малко уяз-
вими водните обекти и по-при-
влекателни за посетителите. 
Трябва да се предлагат повече 
такива възможности, като гре-
бците до известна степен могат 
да се раздалечат далеч от чувст-
вителни и ценни водни басейни. 
Необходимо е да се формулират 
правила за управление и поведе-
ние в чувствителните водни ба-
сейни. Конкретните характерис-
тики на даден воден басейн, също 
трябва да се имат предвид.
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	Мениджмънт на посетите-
лите

• Разпоредби и забрани за посе-
тителите във водните обекти, 
които са или прекалено тесни 
или твърде плитки: 

Важни са минималните стой-
ности за ширината и дълбочина-
та на водните обекти, отворени 
за гребни спортове. Естествени-
те водни течения (тези, които 
не са били канализирани) тряб-
ва да имат широчина най-малко 
3  м и дълбочина от най-малко 
20-40 см, в зависимост от тече-
нието, за да бъдат отворени за 
туристическо гребане. 

Целта на този минимален 
стандарт за дълбочина е да се 
намали въздействието, която 
лодките и греблата ще предиз-
викат, влизайки в контакт с 
речното корито и върху рибите 
живеещи на дъното. Трябва да се 
спазва този стандарт за мини-
мална дълбочина, когато се пре-
минава през плитки области на 
водни течения, които разпола-
гат с достатъчно ширина. Този 
стандарт не се прилага, обаче за 
потоци, които са напълно кана-
лизирани, тъй като те не отго-
варят на критериите за опазва-
не на околната среда.

• Определяне на посоката, в 
която гребците могат да гре-
бат: 

Когато гребците се опитват 
да се насочат далеч от насрещни-
те лодки, те могат да се докос-
нат до речното корито и по този 
начин да предизвикат екологични 
щети в чувствителните води. 

Това е основен проблем по тече-
нието на реките, които са много 
популярни за гребни спортове. 

• Косвени методи за насочване 
гребците към безпроблемни обла-
сти:

Умишлена липса на пътеки, 
пристани, места за паркинг и 
отдих могат да направят достъ-
па толкова труден, че много от 
гребците да се придържат далече 
от използването на чувствител-
ните зони на речните корита.

По същия начин се улеснява 
достъпа (чрез предоставяне на 
оторизирани пътеки, изгражда-
не на нови пристани, места за 
паркинг и отдих) до определени 
водни басейни, като така могат 
да се привличат гребците в тези 
безпроблемни области. 

• Закриване на речните корита 
за гребци, в определени дни, часо-
ве или в някои части: 

За да се защитят чувствител-
ни местности или редки видове, 
може да се затворят дадени во-
дни басейни изцяло или за опреде-
лен период на годината (напр., по 
време на размножителния период 
на даден вид птици) и да се пре-
установят всички видове водни 
спортни активности. Такива 
затваряния трябва да бъдат вни-
мателно подготвени и научните 
причини да обяснят защо тези 
мерки ограничават гребците и 
съответно местата по които 
могат да гребат. Затварянето 
само на малки участъци на реки, 
може да не наруши и да намали 
качеството на цялата площ, из-
ползвана за кану-каяк и рафтинг. 
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Пълното затваряне на речните 
корита винаги е последната мяр-
ка и се използва тогава, когато 
по-слабите мерки не са прорабо-
тили достатъчно за защита на 
природата.

	 Правила за гребците

Следните правила за управле-
ние на спортна дейност се пред-
приемат с цел да се гарантира, 
че мерките и политиките, уста-
новени от отговорниците за за-
щита на някои екологично чувст-
вителни и проблематични водни 
басейни се спазват, както и це-
лят да се избегнат по-сериозни и 
последващи мерки:

● Да се информират рафтъри и 
каякари за алтернативни и под-
ходящи участъци от реките в да-
дена област, които не са чувст-
вителни;

● Да се предостави важна ин-
формация за екологичните особе-
ности на практикуващите ту-
ристическо гребане, както и да  се 
внимава, когато самите се опит-
ват да организират дейността 
си;

● Да се информират за нивото 
на водата и характерното за се-
зона пълноводие на реката, как-
то и на оторизираните места за 
влизане, излизане на лодки във во-
дата, места за паркиране и оглеж-
дане на предстоящ бързей (воден 
пасаж) и неговата класификация; 

● Да се информира при плани-
ране на пътуване по реки, язови-
ри или езера, които те ще използ-
ват;

● Да не се шофира автомобил в 
близост до бреговата линия с цел 
транспортиране на лодките до 
водата (с изключение на случаи-
те, когато съществуват опреде-
лени места за това), да се парки-
рат автомобили в обозначените 
за тази дейност места;   

● Да се придържат далеч от 
райони, където водолюбивите 
птици плуват с техните малки 
или когато са в размножителния 
период;

● Да се избягва постоянното 
присъствие на гребци във водата 
(това ще помогне да не се смуща-
ва водата и животните в про-
дължителни периоди от време);

● Да се избягва причиняване на 
излишен шум и суматоха;

● Да се избягва чувствителна-
та растителност около брегова-
та линия (тръстика, растения с 
плаващи листа и т.н.);

● Да се използва информация, 
че нивото на водата е оптимал-
но за нивото на възможностите 
и уменията на гребците;

● Да се обърне внимание на об-
ластите със замърсена вода от 
незаконни канализационни тръби 
или друга незаконна дейност;

● Да се събират отпадъците и 
по възможност да се рециклират 
по екологосъобразен начин; 

● Да не се организират големи 
събития в близост до чувстви-
телни водни басейни или защи-
тени територии;

● Да не се опъват палатки или 
лагерни огньове извън определе-
ните за  тази дейност места.
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Спортните клубове, школи и 
сдружения по туристическо гре-
бане трябва да насърчават члено-
вете си да действат отговорно 
в природата, чрез предоставяне 
на информация за екологичната 
кауза, както и за целите и необ-
ходимите мерки с които може да 
се допринесе за опазване на окол-
ната среда. 

Всички кану-каяк и рафтинг 
сдружения следва да предприе-
мат необходимите усилия, за 
опазване на околната среда, дори 
когато това означава ограничава-
не на дейността си. Това ще вка-
ра в действие разпоредби за огра-
ничения на достъп или начини на 
разпространение на спортната 
услуга.

Фирмите производители на 
спортна екипировка за воден 
туризъм да проявяват креатив-
ност в проблема с разпростране-
ното използване на PVC матери-
ал за производство на продукти 
и лодки, като създават нови ма-
териали като например Nitrilon 
– който не е изработен от PVC.

Търговските дружества и ор-
ганизации, които предоставят 
оборудване под наем също носят 
отговорност. Те трябва да осве-
домяват спортните ентусиас-
ти, за подходящото поведение и 
правила на безопасност, да пре-
доставят информация за водни 
басейни, които не са екологично 
чувствителни и проблематични. 
След като някои водни басейни 
имат намалена устойчивост на 
отрицателните въздействия, 
произхождащи от водния тури-

зъм, може да е наложително да се 
ограничи броят на лодките, кои-
то се дават под наем.

Заключение

Практикуването на туристи-
ческо гребане на чист въздух сред 
водата, заобикалящата я приро-
да и смяната на възприятията 
представлява чудесен активен 
отдих след физическа и умствена 
работа. Екологичното поведение 
на гребците е фактор за опазване 
на околната среда.
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