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120 Години от рождението на проф. Д-р Драгомир Ма-
теев, член-кореспондент на Българска академия на 
науките и ректор на Национална спортна академия 
„Васил Левски“ 

Силвия Бакалова

През 2022 г. Националната 
спортна академия „Васил Левски“ 
чества 80 години от своето съз-
даване и 120 години от рождение-
то на проф. д-р Драгомир Матеев 

– учен, педагог и общественик. На 
неговата ерудиция и висок профе-
сионализъм като ректор, дължим 
възходящото организационно и 
научно развитие на Академията 
след 1945 г.

Драгомир Матеев е роден в 
град Каварна на 11(24).V.1902 г. За-
вършва средно образование в Со-
фия. Следва медицина в Берлин, 
Германия (1920 – 1924 г.) и в Со-
фия (1924 – 1927 г.). Работи като 
училищен лекар в София и над де-
сетилетие е инспектор-лекар в 
Министерството на народното 
просвещение. Години наред той 
отделя внимание в научните си 
търсения на физическото възпи-
тание и спорта. Още през 1928 г. 
той е един от организаторите 
на първата в България наблюда-
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телна станция към държавният 
курс по физическо възпитание. 
Впоследствие д-р Матеев  ръко-
води Медицинска станция за на-
учно изследване на физическото 
възпитание, която има отноше-
ние към здравеопазването, хигие-
ната и медицинския контрол на 
спортуващите. Формулирана е 
цялостна програма за медицин-
ски контрол над физическото въз-
питание в училищата, включи-
телно превенция на гръбначните 
изкривявания, организирането на 
летни лагери за деца със заболява-
ния, създаването на медицински 
кабинети в училищата, на учени-
ческа поликлиника в София. 

С името на проф. Матеев са 
свързани фундаментални науч-
ни изследвания в областта на 
физиологията, физическото въз-
питание и спорта  в България. 
Учен-физиолог от световно ниво, 
той е автор на около 200 научни 
разработки и публикации. Издава 
първата книга в България посве-
тена на медико-биологичните 
основи и спортно-медицинските 
аспекти на физическите упраж-
нения. Международно признание 
му носят разработки свързани с 
ортостатичния колапс, с възрас-
товата морфология и физиоло-
гия, с рефлекторната теория за 
умората и т.н. 

През 1945 г. д-р Драгомир Ма-
теев е назначен за редовен про-
фесор във Висшето училище по 
телесно възпитание (ВУТВ, днес 
НСА „Васил Левски“), катедра 
„Здравни науки“. След решение 
на Академичния съвет на Висше-

то училище с указ № 151/7.11.1945 
г. той е определен за директор 
(по-късно ректор). На този пост 
проф. д-р Матеев остава до 1962 
г. Той залага като практика в Ака-
демията конструктивна научна 
атмосфера, академичен стил и 
приемственост. Въвежда високи 
стандарти както в преподаване-
то, така и в научните изследва-
ния. Важен е приносът на проф. 
д-р Драгомир Матеев за издигане-
то на научната дейност и извою-
ването на научен суверенитет на 
Висшето училище. 

Проф. д-р Матеев  създава и ръ-
ководи две десетилетия една от 
базовите медико-биологични ка-
тедри в НСА – катедрата по „Фи-
зиология“. Инициира създаването 
на катедра  „Анатомия“, както и 
на катедра „Лечебна физкултура, 
масаж, спортна травматология, 
първа медицинска помощ“, чийто 
ръководител е в периода 1947 – 
1950 г. Така  България става една 
от първите страни в Европа, въ-
вели висше 4 –годишно образова-
ние по лечебна физическа култура 
от университетски тип.

Благодарение на безспорният 
му авторитет Висшето учили-
щето придобива своя база – сгра-
дата на ул. „Гургулят”  (1948 г.). 
С идеята спортът в страната 
да се постави на научни основи, 
от 1950 г. към Висшето училище 
функционира Научноизследова-
телски институт за физическа 
култура, който се оглавява от 
ректора проф. д-р Драгомир Ма-
теев. В него  работят специали-
сти в различни области – спорт-
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на медицина, ЛФК, психология, 
физиология и др., а оригиналните 
им теоретични и практически 
разработки извеждат на ново 
ниво българската физическа кул-
тура и спорт.

Благодарение на проф. Матеев 
в Академията се въвежда задоч-
ното обучение, като  вариант 
за подготовката на студенти с 
различни професии (от учебната 
1950/51 г.), създадена е Държавната 
треньорска школа като поделение 
на Висшето училище (1953 г.), при-
ети са правилници за изработване 
и защита на дипломни работи, за 
атестиране, за подбора и израст-
ването на кадрите и др.

Проф. д-р Драгомир Матеев 
съвместява работата си като 
учен, преподавател и ректор с 
разностранна обществена дей-
ност. Той е първият директор на 
Дирекцията за физическа култура 
и спорт към здравното минис-
терство (1945 г.); участва актив-
но в разработката на Закона за 
физическа култура и спорт, приет 
през 1948 г.; председател е на но-
восформираната Републиканска 
секция по плуване; главен секре-
тар е на Българския олимпийски 
комитет; член е на комисията за 
олимпийските научни конгреси 
към Международния олимпийски 
комитет. Ръководи Научно-ме-
тодическия съвет към Върховния 
комитет за физическа култура и 
спорт – единният ръководен ор-
ган за българския спорт в периода 
1948 – 1957 г. 

През 1956 г. инициира издаване-
то на сп. “Въпроси на физическа-

та култура” (от 1994 г. „Спорт и 
наука“) и е негов първи главен ре-
дактор. Новото списание прави 
достъпни до широка аудитория 
постиженията на спортната 
наука, представя разнообразни 
методически и спортно-техни-
чески въпроси, популяризира науч-
ноприложната дейност в облас-
тта на физическото възпитание 
и спорта.

Със създаването на Научното 
дружество на спортните лекари 
в България проф. д-р Драгомир 
Матеев е избран за негов предсе-
дател (1953 г.). 

За изключителни заслуги, по 
предложение на Национална 
спортна академия (тогава Висш 
институт за физическа култура 
“Георги Димитров”),  Българска-
та академия на науките  присъж-
да на проф. Драгомир Матеев  зва-
нието член-кореспондент (1961 г.)

След приключване на мандата 
му като ректор (1962 г.) проф. д-р 
Матеев поема ръководството на 
Центъра по геронтология и гери-
атрия към Министерството на 
народното здраве и социалните 
грижи, а след няколко години е из-
бран за директор на Института 
по физиология към Българската 
академия на науките (1967 г.). 

Жизненият път на проф. д-р 
Драгомир Матеев приключва вне-
запно по време на заседание на На-
учния съвет на ВИФ през 1971  г. 
Неговият живот, дело и научно 
наследство остават за бъдеще-
то. Ad perpetuam rei memoriam. 
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Теория и меТодика на спорТнаТа Тренировка 

Отношения с треньора в организационната култура 
на три младежки футболни клуба (ситуация от Бла-
гоевградска област 2020 г.)

Траян Попкочев,
Валери Цветков 

Резюме
В български условия проблемите с организационната култура във 

футболните клубове не се поставя и не се изследва. Върху емпирична ос-
нова по модела OCAI на Камерън и Куин изследването цели да установи 
профила на организационната култура в отборите на три футболни 
клуба от Благоевградска област и отношенията с треньора. Отборите 
се състезават в група „Юноши 17“ , Зона 1 и Зона 2 на Югозападна Бъл-
гария. Проверяват се фактори, които имат отношение към изгражда-
нето на отношение с треньора. В теоретичен план идеята на изслед-
ването е, че за преодоляване на кризата в професионалния футбол е от 
значение не само решаването на финансови, технически, методически 
и организационни проблеми, а също осмисляне на ролята на организа-
ционната култура и нейното отрано изграждане на адекватна такава.

Ключови думи: футбол, юноши, организационна култура, OCAI, 
профил на организационна култура, отношения с треньора

Relations with the coach in the organizational culture of 
three youth football clubs (situation from Blagoevgrad 
district 2020)

Trayan Popkochev, Valeri Tsvetkov
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Abstract

In football clubs, the problems concerning the organizational culture are not 
addressed or studied in Bulgarian conditions. Following the empirical basis of 
Cameron and Quinn’s OCAI model, the study intends to establish the profile of 
organizational culture in the teams of three football clubs from the Blagoevgrad 
region. Competing teams are in the group “Juniors 17”, Zone 1, and Zone 2 of 
Southwest Bulgaria. The factors that are relevant to building rapport with the 
coach are verified. From a theoretical point of view, the idea of the study is to 
overcome the crisis in professional football is crucial not only to solve financial, 
technical, methodological, and organizational problems but also to build an 
adequate organizational culture.

Keywords: football, teenagers, organizational culture, OCAI, organizational 
culture profile, relations with the coach

Криза във футбола и премълча-
вана организационна култура 

След четвъртото място на 
националния отбор на светов-
ното първенство по футбол от 
1994 година кризата в българския 
футбол е устойчива и трайна. 
Специалисти, треньори и спорт-
ни дейци [23; 24; 25; 27; 28] изтък-
ват различни причини за това: 
лош мениджмънт, доминиране 
на лични интереси, недостатъч-
на или неадекватна спортна 
база, разкъсана междувъзрастова 
приемственост в изграждането 
и развитието на спортистите, 
отсъствието на достатъчно 
широка кадрова основа в детско-
юношеска възраст, нарушена си-
стемност и последователност в 
надграждането на спортно-тех-
ническото усъвършенстване на 
футболистите още от юноше-
ските групи, проблеми с психи-

ката и мотивацията на футбо-
листите от младежките и мъж-
ките отбори. Сериозен е цен-
ностният дефицит (дефицити 
в доверие между играчи и между 
тях и треньор; нарушени отно-
шения в отборите; слаб респект 
към ценности като име на клу-
ба, спортна чест, себеотдаване 
и дисциплина в тренировките и 
играта, поемане на отговорност 
и др.).

Ценностите са сърцевина на 
организационната култура в ин-
ституциите, в това число и в 
спортните отбори. Проблемът 
е в това, че в управленски доку-
менти [8], научни изследвания и 
в изказвания на треньори и ме-
ниджъри, в това число и на ниво 
национален футбол [24], темата 
за организационната култура във 
футбола, нейното изследване, из-
граждане и управление, се подми-
нава, въпреки че е практически 
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значима. Дори при епизодично из-
тъкване на единични аспекти от 
нея (дисциплина, спортна чест, 
мотивация), тя не се има пред-
вид, не се мисли концептуално.

Защо е важно вниманието към 
организационната култура?

Втората половина на ХХ в. 
бележи категорично внимание 
към организационната култура 
в спорта. Сред основните при-
чини за това са комерсиализира-
нето му и мащабните инвести-
ции в него. С превръщането му в 
бизнес-индустрия изграждането 
и поддържането на печеливши 
спортни клубове следва бизнес-
модели. Развиват се изследвания 
върху спортния мениджмънт 
[2; 3; 14; 18], организационното 
поведение и организационната 
култура в спорта [15; 16; 21; 22].

Разграничават се два различ-
ни прочита на организацион-
ната култура: културологичен 
– нещо, което организациите са 
и социологически – нещо, кое-
то, наред с друго, ги характери-
зира и се формира. Независимо 
от тези разлики се приема, че 
съдържателно организационна-
та култура включва базови вяр-
вания и нагласи за придържане 
към ценности от рода на уваже-
ние, дисциплина, ангажираност, 
честност, справедливост, без-
пристрастност, качество, кои-
то настройват поведението на 
членовете на организацията и 
които се превръщат в стандар-

ти и норми за поведение в орга-
низацията [18]. 

От функционален аспект орга-
низационната култура, предста-
вена като споделяни и утвърж-
давани в практиката „символи, 
герои, ритуали и ценности“, 
действа като „ментална про-
грама или …софтуер на ума“ [17] 
в организациите. Със своите ба-
зови самоочевидни колективни 
представи, тя влияе върху ре-
шаването на проблеми в ситу-
ации на изменения на средата, 
адаптация към нея и върху въ-
трешната интеграция [13]. Ней-
на основа функция е запазване на 
хомеостазиса на организацията. 
Тя защитава от въздействието 
и заплахите на външната среда-
та; влияе върху вътрешния ин-
тегритет и организационния 
идентитет. Въздейства върху 
целите, мотивацията на члено-
вете и резултативността – ин-
дивидуална и колективна. Играе 
роля за качеството на управле-
нието (устойчивост, адаптив-
ност, иновативност). Тя силно 
влияе върху начините, по който 
се изследва, предава и практику-
ва управление на спорта [16]. Не е 
случайно, че в съвременния спорт 
управлението на организацион-
на култура е основна практичес-
ки задачи на спортни психолози, 
треньори и мениджъри на спорт-
ни клубове, а еволюцията в него е 
в посока изграждане на култура на 
високи постижения [15].

Поради явния бизнес-модел в 
спорта от различните класифи-
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кации на организационните кул-
тури за целите на емпиричното 
изследване тук е възприет под-
ходът на К. Камерън и Р. Куин, 
който оперира със система от 
два противоположни критерия 
за ефективност. Първи, стабилност 
срещу гъвкавост: „гъвкавост, лич-
на преценка и динамизъм“ сре-
щу „стабилност, ред, контрол“. 
Втори, приоритет на средата: „въ-
трешна организация, интегри-
ране и единение“ срещу „външна 
ориентация, диференциация и 
съперничество“. На тази база се 
изгражда модел на организацион-
ната култура, известен като 
рамка на конкуриращите се цен-
ности: кланов тип, адхократи-
чен тип, пазарен тип и йерархи-
чен тип организационна култура 
[4: 52-53, 54]. Доколкото в даде-
на организация съжителстват с 
различна „сила“ ценности на раз-
лични типове организационна 
култура [4], в изследването това 
състояние се маркира с поняти-
ето „профил на организационната 
култура“. Той обозначава дина-
мична конфигурация на типове-
те култури, която се характери-
зира с определена устойчивост 
относно определени фактори, 
които имат значимо влияние 
върху конфигурацията.

Дизайн на проучването
Проблем и цели

Изследванията на организацион-
ната култура показват, че нейното 
изграждане и поддържане е сложно 
и изисква специално внимание. В по-

лето на футбола у нас проблемати-
ката не е изследвана, включително 
във възрастов аспект. Липсват из-
следвания върху проблеми, свърза-
ни с възрастовите специфики и със 
смяната на „равнището“ на спор-
та – прехода към професионалния 
футбол. Върху този проблем е фоку-
сирано изследването.

От позициите на разбирането 
за значението на организационна-
та култура за функционирането и 
ефективността на организации-
те изследването цели да провери 
емпирично доколко във възрасто-
ва група юноши 17 години (Ю-17) е 
изграден профил на организацион-
на култура, кои фактори играят 
роля за това и какво е състояни-
ето на отношенията с треньора 
като свойствен компонент от 
организационната култура.

Хипотези и метод

Предвид юношеската въз-
раст на изследваните, в която 
ценностните предпочитания 
вече са значително установени, 
се тестват няколко предполо-
жения: 1) в проучваните клубове 
вече е налице очертан профил на 
организационна култура, който 
незначително се влияе от тре-
ньора; 2) доверието в треньора 
е такова, че отношенията на из-
следваните с него в тази възраст 
не се влияят от класирането на 
отборите в съответните групи; 
3) отношенията с треньора ня-
мат значимо влияние върху пре-
ценката на собственото бъдеще 
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в практикувания спорт и пози-
цията на титуляр или резерва в 
отбора.

Емпиричното изследване из-
ползва адаптиран инструмент 
на конкуриращите се ценности 
(OCAI – Organizational Culture 
Assessment Instrument) на Камерън 
и Куин. Проверява се възприема-
нето на организационната кул-
тура в два модуса – реално и жела-
но състояние, по шест критерия: 
1) доминиращи характеристики, 
2) ръководство, 3) управление 
на персонала, 4) организационна 
спойка, 5) основни стратегии, 
6) критерии за успех [4: 39-47]. 
За всеки критерий въпросникът 
включва по четири твърдения, 
относими към типовете организа-
ционна култура: адхокрация, па-
зар, йерархия и клан.

Твърденията са адаптирани 
към основни черти на футбола: 
силна роля на екипността в отбора 
редом със силен стремеж към ин-
дивидуални изяви; желание за висо-
ки постижения и победи и за защи-
та на името на клуба; следване на 
треньорските решения, отговор-
ност в самата игра и „тежест“ 
на личните решения и действия; 
сигурност срещу двойно динамич-
на конкурентна среда – в клуба и от 
страна на други клубове [12].

Изследваните попълват оце-
нъчна карта. Инструкцията ги 
насочва да разпределят общо 100 
точки, оценявайки твърдения-
та по шестте критерия, отно-
сими към четирите типа кул-
тури. Оценяването се извършва 

два пъти. Първо оценяват ор-
ганизационната култура в клуба 
си така, както я „виждат“ към 
момента на изследването (модус 
реално състояние). Второто оце-
няване се отнася до това каква 
искат да я видят в близките три 
години в отбора си. Този модус – 
желано състояние, изразява всъщ-
ност желание за промяна. Избран 
е по-кратък времеви период в 
сравнение с оригинала поради въз-
растта на изследваните и „късия 
хоризонт“, в който преминават 
да се състезават в следващата 
възрастова група на осемнадесет-
годишните (Ю18).

Отношенията си с треньора 
изследваните оценяват по три-
степенна номинална скала: нор-
мални, добри, много добри.

Променливи и извадка

Емпиричното изследване из-
ползва в ролята на зависима про-
менлива организационната кул-
тура в нейните четири типа. В 
съответствие с възприетите 
хипотезите са тестват пет 
фактора, които влияят върху от-
ношението на изследваните към 
профила на организационната 
култура [20]. Те са: място в кла-
сирането (успех) на отбора, от 
който са изследваните групи; със-
тезателен опит; позиция в отбо-
ра (титуляр-резерва); лична перс-
пектива в отбора; отношения с 
треньора. Обобщените резулта-
ти от отношението към типо-
вете организационна култура в 
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двата модуса – реално и желано 
състояние се оценяват по сред-
ните стойности и стандарт-
ното отклонение на получените 
резултати за всички изследвани и 
отделно за всяка от групите (от-
борите). Те дават възможност да 
се очертае общия профил на орга-
низационната култура .

След информирано съгласие за 
доброволно участие в проучване-
то са изследвани състезатели от 
три отбора във възрастовата 
група „юноши 17“ (Ю 17), които 
са на 16 и 17 години. Обхванати са 
всички състезатели от отбори-
те: от „Пирин“ – 19 лица, „Пирин 
2001“ – 17 и „Септември“ (Сими-
тли) – 24. Трите отбора се със-
тезават в зонално първенство на 
група „Юноши младша възраст“. 
Тяхното представяне към нача-
лото на изследването е следното:  
„Пирин“ и „Септември“, зона 1. 
– съответно второ и тринаде-
сето място. „Пирин 2001“ – зона 
2 – шесто място. Времето на те-
ренното изследване е от 19 сеп-
тември до първата десетдневка 
на м. октомври 2020 година.

Обработка на резултатите

За проверка на хипотезите 
в среда на SPSS 23 е използван 
ANOVA. Изпълнени са изисквани-
ята за приложение на метода (1, 
372, 206): а) наблюденията са не-
зависими. б) размерът на изслед-
ваните групи е приблизително 
еднакъв (1:1,18:1,41); в) наличие на 
зависимост между факторите и 
променливите (9, 172); г) данни-

те имат нормално разпределе-
ние, проверено като отношение 
на асиметрията към стандарт-
ното отклонение Изчислени са 
дескриптивните статистики. 
Чрез Leven’s test, който е неза-
висим от предположението за 
нормалност на разпределението 
(26, 142), е проверено равенство 
на дисперсиите (Homogeneity of 
variance test). Проверена е значи-
мостта на разликите в средни-
те. За оценка на различията в 
групите относно ролята на неза-
висими променливи (фактори) за 
доминиращия тип организацион-
ната култура (зависими промен-
ливи) между изследваните извад-
ки от трите отбора е приложен 
post-hoc тест и изчислена големи-
ната на ефекта (η-коефициент на 
Коен).

Резултати

Общ профил на организацион-
ната култура. Дескриптивните 
статистики общо за извадката 
за наблюдаваните типове ор-
ганизационни култури (Табли-
ца 1) сочат, че в модуса реално 
състояние йерархичният и кла-
новият тип доминират в про-
фила на организационната кул-
тура (

. Най-
силно разсейване в оценяването 
предизвиква адхократичния тип 
(стандартно отклонение sx = 
6,84), а най-малко – на клановия (sx 
= 4,9). За профила в модуса желано 
състояние се предпочитат кла-
новият (  = 24,33) и йерархич-
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ният (  тип. 
Най-силно съгласие е изразено за 
адхократичния тип (sx = 3,65), а 
най-силни разногласия – за йерар-
хичния тип култура. Разликата в 
стойностите на средните вели-
чини между типовете, заемащи 
първи и последен ранг в модуса ре-
ално и в модуса желано състояние 
съответно е почти два пъти (съ-
ответно 2,63 срещу 5,34). Видно 
е, че ориентацията към профила 
на организационната култура в 
бъдеще предизвиква по-силни раз-
ногласия, отколкото оценката на 
настоящия профил.

Отношенията с треньора. За 
модуса реално състояние (Таблица 
2) групата, която оценява отно-
шенията си на първото стъпало 
на скалата – „нормални“, отда-
ва превес на адхократичния тип 
култура ( , а 
другите две групи, оценяващи от-
ношенията като „добри“ и „мно-
го добри“ – на йерархичния тип 

Таблица 1
Стойности за средни за изследваните типове организационна култура 
по модуси (Std. Dev.- sx)

Култури
Реално състояние Желано състояние

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.

Йерархична 26,6158 6,809 28,5254 5,557

Кланова 25,2684 4,901 24,3333 4,025

Адхокрация 24,0141 6,839 23,8955 3,658

Пазарна 23,9831 4,266 23,1893 4,468

култура (
. Трите гру-

пи желаят да видят тези отно-
шения доминирани от кланов тип 
култура ( . 
Най-ниски средни стойности за 
трите оценки на отношенията 
получава желанието за доминира-
не на пазарна култура. Зя двата 
модуса стандартното отклоне-
ние варира най-сабо при клановия 
тип култура, докато при остана-
лите типове е по-силно изразено 
(Таблица 3). Получените резулта-
ти потвърждават хипотезата, 
че изследваните вече са оформили 
свое отношение към профила на 
организационна култура в техни-
те отбори.

Факторният анализ на резул-
татите за трите отбора показ-
ва липса на статистическо зна-
чимо влияние на отношенията с 
треньора върху оценката на ти-
повете организационна култура в 
двата модуса (Таблица 4). 
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Не се установява значимо влияние на класирането на отборите 
върху отношенията с треньора (F=7,32; Sig.=0,10). Аналогично е по-
ложението на влиянието на тези отношения върху виждането на из-
следваните за тяхното лично бъдеще като състезатели и преценка-
та им за позицията в отбора (титуляри или резерви). 

Таблица 2
Средни стойности за критерия „отношения с треньора“ ( )

Отношения 
с треньора Оценка

Култури

Кланова Адхокрация Пазар Йерархия

Реално 
състояние

Нормални 25,885 27,344 24,063 24,948

Добри 23,308 22,6 24,542 27,833

Много добри 26,543 22,928 23,442 26,717

Желано 
състояние

Нормални 29,583 23,333 23,021 24,271

Добри 26,667 24,667 24,208 24,292

Много добри 29,406 23,616 22,42 24,413

Таблица 3
Резултати от проверка на разпределението – отношение с треньора 

(St. Dev)

Култури Кланова Адхокрация Пазарна Йерархична

Отношения Реално състояние / Желано състояние

Нормални ,116 / ,213 ,285 / -,096 -,202 / -,151 -,110 / ,072

Добри ,237 / ,099 -,158 / ,027 ,076 / -,171 ,118 / -,148

Много добри ,207 / ,163 -,006 / ,047 ,024 / -,222 ,388 / ,258
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Таблица 4
Резултати от ANOVA по фактор „отношения с треньора“ (ρ≤0,05)

Модус на културите Реално състояние Желано състояние

Култури/стойности F/Sig F Sig. F Sig.

Кланова култура 2,647 ,080 1,741 ,185

Адхокрация 2,774 ,071 ,693 ,504

Пазарна ,351 ,705 ,868 ,425

Йерархична ,797 ,456 ,007 ,993

Дискусия
Организационната култура – 
общ профил

Юношеската възраст е време 
на установяване на устойчиво 
избирателно отношение към сре-
дата с нейните културни ценнос-
ти и тяхното интриоризиране 
(5). Резултатите от изследване-
то потвърждават това: уста-
новеният и доминиращ профил 
на организационната културата 
в клубовете е обект на изразено 
ценностно-оценъчно отношение 
от изследваните. Практическо-
то следствие за треньорите в 
тези клубове е в две посоки. Про-
явените ценностните предпо-
читания, които лежат в органи-
зационната култура, са сложни 
формирования и не се подават 
леко на външно влияние, дори и 
треньорско. Затова е необходи-
мо познаване на състоянието 
на организационната култура и 
очакванията на състезателите, 
както и отчитане на същите 
при формирането и промяната 

на организационната култура в 
клубовете.

Теоретичната постановка, че 
няма априори една правилна кул-
тура се възпроизвежда от изслед-
ваните в юношеската футболна 
група в оценките им и за двата 
модуса на организационните кул-
тури. Но оценката за профила 
на настоящата организационна-
та култура предизвиква повече 
съгласие сред изследваните, от-
колкото виждането за бъдеща 
промяна. Явно опитът от игра-
та, „историята“ на междулично-
стните отношения и характера 
на играта, а също и авторитета 
на треньора, влияе върху увере-
ността при оценяването насто-
ящето. При избор на бъдещ про-
фил на организационна култура 
несигурността и позоваването 
на опита се разколебава. Вероят-
но това и влиянието на различни 
субективните лични ценност-
ни предпочитания за бъдещето, 
които значително се разсейват, 
оказват влияние върху увеличава-
нето на разногласията относно 
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избора на желан профил на орга-
низационна култура.

Обективираните доминиращи 
културни типове в модус реал-
ност са основание да се мисли, че 
изследваните ги приемат като 
адекватни на характеристиките 
на футбола, а те се адаптират 
към тях. Това е част от тяхното 
спортно социализиране и израст-
ване в среда, в която има изразен 
вътрешен контрол и значимост 
на постиженията. Доминиране-
то на йерархичния и клановия 
тип очевидно за треньорите е 
предпоставка за властови ком-
форт, който им дава възможнос-
ти да прокарват своите идеи, 
да влияят върху личностното и 
спортно израстване на състеза-
телите. Високото разсейване в 
оценките за водещите типове 
напомня, че прилагането на силен 
контрол над вътрешната среда 
носи свойствените рискове, опи-
сани като увлечения към автори-
тарност (3: 285–286) със съпът-
стваща съпротива и адикция при 
състезателите (6; 7).

Доминиращите типове в из-
следваната ситуация за модус 
реално състояние характеризи-
рат културен профил с контрол 
над вътрешната среда (ред, йерар-
хия, стабилност), подкрепяни от 
ценности като личен или колек-
тивен авторитет, дисциплина 
и правила, сигурност и последо-
вателност. Обратно, другите 
два типа култури с ориентация 
към външната среда (гъвкавост, 
адаптивност, конкуренция), към 
търсене на решения в динамични 

и променящи се условия, получа-
ват по-слаба подкрепа. Пазарна-
та културата, която въплъщава 
индивидуалността, не е най-зас-
тъпвана, но от своя страна пре-
дизвиква най-малко разногласия 
сред оценяваните. На практи-
чески език последното навежда на 
мисълта, че в този изявено кон-
курентен спорт изграждането на 
конкурентно мислене в изследва-
ните отбори е в по-неблагопри-
ятна среда, отколкото подкре-
пата за ред, йерархия и стабил-
ност.

Интересно е, че в модуса „же-
лано“ състояние адхократични-
ят типа, макар и по-малко пред-
почита, е с по-високо съгласие. 
То напомня колко е важно тре-
ньорската подкрепа да отчита 
индивидуалния принос на състе-
зателите за отборите по пока-
затели, които се вписват в тези 
култури, като състезателност, 
готовност за риск, интересни 
игрови решения в състезанията, 
ефективност и лидерство вътре 
в отборите.

Разликите в разсейването за 
двете култури в двата различни 
модуса (2,63:5,34) насочва към тън-
костта в баланса при управление 
на състоянието и промяната на 
профила на организационната 
култура. Треньорите са под на-
тиск да поддържат контрол над 
вътрешната среда, който дава 
сигурност за състезателите, но 
от друга страна да насърчават 
отвореност към конкуренция, 
индивидуализъм, автономност. 
Постигането на отборна спорт-
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на ефективност, подобряването 
на резултатите, върви „в крак“ с 
намирането на решение на зада-
чата за управление на динамика-
та в профила на организационна-
та култура.

От резултатите се вижда, че 
на фона на установените култур-
ни профили треньорите се оказ-
ват още под натиск, който идва 
от очакваното преминаване към 
по-горна възрастова група. Тре-
ньорът е фактор за управление на 
тази промяна и разполага с ресур-
сите на личния си авторитет и 
този на институцията, нейните 
ценности и история. Но управле-
нието на промените в профила на 
организационната култура про-
тича в условия на неизвестност 
и различни субективни очаквания 
на състезателите. В условията 
на отсъствие на влияние на от-
ношенията с треньора върху про-
фила на организационна култура 
(Таблица 4) не може да се прене-
брегне познаването от треньор-
ска страна на личните очаквания 
и самооценки на състезателите и 
внимателното им дискутиране 
в техните ценностни и практи-
чески измерения. Подготовката 
за такава промяна е от значение 
за избягване на „културния шок“ 
при преминаване към култура-
та на професионалния футбол и 
успешно спортно-състезателно 
развитие.

Резултатите показват, че в 
изследваната възраст органи-
зационната култура е обект на 
оценъчно отношение и на проек-
тиране в бъдещето. Профилът 

на организационната култура в 
модуса настояще е по-фокусиран, 
докато вижданията за бъдещето 
му предизвикат повече разногла-
сия. За двата модуса профилът 
се доминира от кланов и йерар-
хичен тип култури, в които кон-
тролът над вътрешната среда 
от страна на треньора е силен. 
Те са ориентирани повече към 
стабилност, вътрешна сплоте-
ност, подкрепа, изисквания, дис-
циплина. На заден план остават 
адхократичния и пазарния тип 
култури. Те обаче са значимо по-
високо оценявани от състеза-
телите на отбора, който има 
най-дори постижения в състе-
занията. Това дава основание да 
се мисли, че за подобряването на 
игровата ефективност и резул-
татите в състезанията е важно 
да се управляват промени в орга-
низационната култура. Важно е 
да се отчита и това, че премина-
ването съм състезания в по-висо-
ка възрастова група е свързано с 
повишаване на изискванията към 
игровата ефективност, на които 
трябва да съответства адекват-
на организационна култура.

Отношения с треньора

Отношенията с треньора 
имат значима роля в развитието 
на спортистите и техните ус-
пехи [7; 10; 11; 19]. В изследваната 
ситуация емпиричните резулта-
ти за извадката не установяват 
успехите на отборите да имат 
значимост за отношението към 
типовете организационна кул-
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тура в двата ѝ модуса. От обек-
тивната страна вероятно от-
борният характер играта оказва 
силно влияние върху избора на 
тип организационна култура. От 
субективната страна може да се 
добави продължителността на 
отношенията на изследваните с 
треньорите на изследваните от-
бори, треньори, които имат своя 
история в тези отбори. На този 
фон възрастта на изследваните 
с присъщото за нея влияние на 
треньора [3: 285-287; 10] редуцира 
влиянието на класирането на от-
борите на изследваните лица съм 
отношение към ценностите на 
организационната култура. Това, 
че тук типа организационна кул-
тура се разграничава от влияни-
ето на отношенията с треньора 
за практиката дава шанс на тре-
ньорите на отборите да изграж-
дат стил, в които доминират 
изискванията на играта и „пасва-
щия“ ѝ към състоянието на отбо-
ра тип организационна култура. 
От друга страна констатацията 
насочва към трудности, с които 
треньорите се сблъскват при из-
граждане и променяне на типа 
на организационна култура. За 
треньорите в случая се очертава 
двойна трудност: подобряване 
на състезателната ефективност 
и успехите в класирането освен 
спортно-тренировъчно, премина-
ва през промяна на типа организа-
ционна култура, но в конкретния 
случай същата се оказва трудна за 
повлияване от треньорите.

Потвърждаването на първата 
хипотеза показва, че за трите 

отбора в изследваната ситуация 
между класическите в модела на 
Камерън и Куин типове култу-
ри не се наблюдават отчетливи 
разлики, а по-скоро моделите са 
близки. В по-теоретичен план 
това потвърждава положението, 
че чисти типове организационна 
култура рядко се срещата. В прак-
тически план тази особеност от-
крива перспектива за изграждане 
у състезателите на балансирано 
и допълващо се отношение към 
ценностите на организационна-
та култура на отборите им. Та-
кова положение носи и свой риск, 
тъй като му липсва фокус, т.е. 
става въпрос за внимателна и 
последователна работа за ори-
ентиране на състезателите към 
такъв профил на организационна 
култура в съответните клубове, 
в които баланса между ценности-
те да отговаря на целите на от-
борите и възможностите за пос-
тигането им.

Резултатите подкрепят хипо-
тезата, че отношенията с тре-
ньора не се повлияват значимо 
от мястото (класирането) на 
изследваните отбори. Тук се про-
явява влиянието на обстоятел-
ството, че треньорските смени 
в клубовете в изследваната си-
туация са рядко явление, което 
парадоксално поставя фигурата 
на треньора извън резултатите 
на отбора. Времето на провежда-
не на изследването е в началото 
на състезателния сезон, което 
вероятно дава надежди в изслед-
ваните лица за промяна в класи-
рането, основана на преценка на 
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собствените сили и възможнос-
ти на отборите. Не може да се 
отрече и влиянието на традици-
ите в заеманите от отборите 
позиции. За фигурата на треньо-
рите тази констатация вероят-
но отразява преценката на из-
следваните, че резултатите от 
работата на треньора на състе-
зателния терен зависят не само 
от него, но и от тях. От друга 
страна такова крайно устойчиво 
дистанциране между резултати 
на отбора и отношенията с тре-
ньора отвежда към подценяване 
на неговата роля през погледа на 
изследваните.

Не се потвърди очакването, че 
отношенията с треньора имат 
значително влияние върху пре-
ценката на собственото бъдеще 
в практикувания спорт и пози-
цията на титуляр или резерва в 
отбора. В по-общ план тук може 
да се види характерният за спор-
та стремеж към индивидуалност 
и спортна изява, който влияние 
върху засилено автономно мисле-
не и дистанциране от авторите-
ти. Освен това в изследваната 
възраст треньорите, за да наме-
рят оптимално съответствие 
на състезателните качества на 
отделните личности към игра-
та, изпробват изследваните на 
различни позиции в конфигура-
цията на отбора, което от из-
следваните се възприема като ес-
тествена ситуация, а субектив-
ната преценка на изследваните 
за резултатите от такива рота-
ции изпълнява роля на основа за 
дистанциране от отношенията 

с треньора. Тази обективация 
от страна на изследваните е ва-
жна за подкрепа на субективните 
стремежи за изява в тренировки-
те и в състезанията. От друга 
страна въпреки доминиращите 
типове култури, насочени към 
вътрешен контрол над средата, 
констатацията е индикация за 
това, че личностното влияние на 
треньорите не е нещо безуслов-
но, а изисква постоянно доказва-
не в сложни условия.

Изводи

В рамките на очертаното в 
началото подценяване на орга-
низационната култура като фак-
тор за развитието на младите 
футболисти изследването сочи, 
че същата има своето място в 
модусите настояще и очаквания 
(бъдеще). Нейната „автоном-
ност“ се проявява на фона на от-
ношенията с треньора. Отсъст-
вието на влияние на отношения-
та с треньора върху преценките 
за индивидуално бъдеще в спорта 
свидетелстват за нараснала ав-
тономност на изследваните. Би 
могло да се очаква треньорите 
на по-добре представящите се 
отбори от извадката в юноше-
ска възраст да подкрепят пове-
че пазарния тип култура, който 
е ориентиран към контрол над 
външната среда и по-силна кон-
куренция вътре в екипа именно 
заради по-високи постижения. 
По-общо, изграждането на ор-
ганизационна култура за високи 
спортни постижения е задача, 
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чието решаване протича в слож-
ни условия относно влиянието на 
авторитета на треньорите, а 
това изграждане, въпреки труд-
ностите, следва да върви още от 
рано при състезателите редом с 
развитието на спортно-техни-
ческите умения и с ориентация 
към типовете организационна 
култура в професионалния спорт.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2022

Изпреварващо технико-тактическо обучение по бор-
ба при подготвителни групи комбинирано с преиму-
щественно развитие на координационните способно-
сти

Рашо Макавеев, Денислав Чамишки

Резюме
Спортът борба има завидни традиции в Република България. За съ-

жаление или не, е редно да се огледаме и анализираме безпристрастно 
актуалната действителност. За ефективността на работа на систе-
мата за спортна подготовка в даден спорт най-точен и добър крите-
рий са резултатите в международен аспект. В последните години не 
можем да се похвалим със значими резултати в свободната борба при 
мъжете. За да има резултат в тази възраст е логично да има резултати 
в по-ниските възрастови групи. Именно в тази посока беше насочено и 
нашето изследване. Концепцията за изпреварващо технико-тактиче-
ско обучение е позната в държави, като Унгария, Италия, Хърватска и 
т.н., но акцентът поставен върху развитието на координационните 
способност в комбинация с това обучение, не е разработван детайлно. 
Проведохме съответния експеримент и  представяме подробности и 
резултатите произлезли от него. 

Ключови думи: борба; координационни способности; изпреварващо 
техническо обучение
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Preventive technical-tactical training in combat 
preparation groups combined with essential development 
of coordination skills

Rasho Makaveev, Denislav Chamishki

Summary
The sport of wrestling has enviable traditions in the Republic of Bulgaria. 

Unfortunately or not, we should look around and analyze the current reality 
impartially. The most accurate and good criterion for the effectiveness of 
the sports training system in a given sport is the results in an international 
aspect. In recent years, we cannot boast of significant results in men‘s freestyle 
wrestling. In order to have a result at this age, it is logical to have results in 
the lower age groups. It was in this direction that our research was directed. 
The concept of advance technical-tactical training is known in countries such 
as Hungary, Italy, Croatia, etc., but the emphasis placed on the development of 
coordination skills in combination with this training has not been developed in 
detail. We conducted the relevant experiment and present the details and the 
results derived from it.

Изложение

Спортът борба има завидни 
традиции в република България 
[1]. За съжаление или не, е редно да 
се огледаме и анализираме безпри-
страстно актуалната действи-
телност. За ефективността на 
работа на системата за спортна 
подготовка в даден спорт най-
точен и добър критерий са резул-
татите в международен аспект. 
В последните години не можем да 
се похвалим със значими резулта-
ти в свободната борба при мъ-
жете. За да има резултат в тази 
възраст е логично да има резулта-
ти в по-ниските възрастови гру-
пи. Именно в тази посока беше 
насочено и нашето изследване. 
Концепцията за изпреварващо 
технико-тактическо обучение е 
позната в държави, като Унгария, 

Япония [2], Унгария [3], Русия [4], 
Хърватска и т.н., но акцентът 
поставен върху развитието на 
координационните способност в 
комбинация с това обучение не 
е разработван детайлно. Ориен-
тирахме се  към това изследване 
поради убеждението ни, че коор-
динационните способности не 
са чисто двигателно качество, а 
по-скоро заемат междинно място 
между техниката и  основните 
двигателните качества.  Прове-
дохме съответния експеримент 
и  представяме подробности и 
резултатите произлезли от него.

Изпреварващото технико-
тактическо обучение предста-
влява обучение в технически 
действия на подготвителни гру-
пи на възраст 5-8 години. Децата 
се обучават в опростени техни-
чески действия, които с времето 
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се усложняват и обогатяват. Във 
всяка една тренировка се рабо-
ти целенасочено и за развитие 
на т.н. координационни способ-
ности (КС). Независимо от фа-
кта, че сензитивния период за 
развитието на КС е по-късно [5] 
решихме да комбинираме работа-
та в двете целеви направления. 
Последователността на обуче-
нието в технически действия 
бе базирана най-вече на концен-
тричния метод [6]. В този сми-
съл обучението в опростени тех-
нически действия бе подредено 
във времето, така че след опре-
делен период повтаряхме съот-
ветното, вече заучено техниче-
ско действие и го усложнявахме. 
След време добавяхме варианти, 
различни подготвителни дейст-
вия, както и разнообразие във 
завършващата фаза. След некол-
кократно повтаряне на времевия 
интервал на обучение стигнахме 
до комбиниране на техническите 
действия в технико-тактически 
комбинации. Времевият период 
с който работихме бе определен 
на четири месеца. Тренировките 
се провеждаха най-често четири 
пъти седмично и траеха около 60-
70 минути. 

В работата за развитие на 
КС прилагани бяха стандартно – 
повторния метод и интервално 
– променливия метод. Упражне-
нията за КС, които използвахме 
разделихме в десет групи съобраз-
но спецификата им:

1. Гимнастически и акробатич-
ни упражнения;

2. Упражнения на шведска 
стена;

3. Подскоци;
4. Упражнения по двойки;
5. Упражнения за ритъм;
6. Упражнения в движение;
7. Упражнения с топка;
8. Специализирани борцови уп-

ражнения;
9. Елементарни единоборства 

и игри.

Основна теза и хипотеза
на изследването

Основната хипотеза е: ранно-
то обучение в технически дейст-
вия и целево развитие на КС ще 
дадат на практикуващите сери-
озна основа, която ще бъде трам-
плин в бъдещето им развитие в 
спорта, а и в живота като цяло.

Цел и задачи на изследването

Целта на изследването е да се 
проучи и обективизира ефекта 
от изпреварващото обучение в 
технически действия комбинира-
но с целево развитие на КС.

Задачи:
 
1. Тестуване на лицата от екс-

перименталната група. Начално 
ниво и тестове за всяка година.

2. Събиране на информация за 
реализацията на децата във вре-
мето. 

3. Анализ на данните.
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Приложена методология и ме-
тодика

Изследването премина през 
сладните етапи:

– Проучването на достъпната 
литература.

– Формиране на експеримен-
тална група, тя се състоеше от 
12 деца на възраст 5-6 години.

– Целенасочена работа за тех-
ническо обучение и развитие на 
КС.

– Тестуване на лицата от екс-
перименталната група.

– Анализ на развитието на КС 
и техническите умения на опит-
ните лица.

– Обработка на информацията 
и данните се извърши чрез ста-
тистически пакет Microsoft Word 
– Excel .    

Представяне на резултатите

Поради спецификата на експе-
римента начални тестове бяха 

направени след първите три ме-
сеца занимания заради ниската 
възраст на експерименталните 
лица. Липсата на специфични дви-
гателни умения от друга страна 
беше голям плюс, в смисъл няма-
ше погрешно изградени умения 
(все още е рано за двигателни на-
вици), т.е. имахме предимство-
то да работим на чисто. Тесто-
вата батерия за КС включваше: 
шестоъгълен тест; Т – тест; 
тест за равновесие; тест кълбо 
с топка.

Шестоъгълен тест: Изслед-
вания субект застава с лице към 
страна А, от вътрешната част 
на шестоъгълника (фиг. 1). След 
дадения сигнал скача през всяка 
страна навън и навътре, без за 
променя ориентацията си спря-
мо страна А, като прави три 
обиколки. Времето се мери до де-
сети от секундата.   Правят се 
два опита и се взема средния ре-
зултат.; 

Фиг. 1. Шестоъгълен тест Фиг. 2. Т - тест



Спорт и наука, кн. 1, 2/2022  27

Т – образен тест:  Четири ко-
нуса се подреждат във формата 
на буквата Т (фиг. 2). Разстояни-
ето между конусите по вертика-
лата е , а по хоризонта-
лата . Изследваното лице 
заема изходно положение до кону-
са в основата на Тто. След сигнал 
бяга странично до средния конус 
по хоризонталата, пипа го с ръка, 
бяга до левия конус, пипа го, връ-
ща се до средния, пипа го, бяга до 

десния конус, пипа го, връща се до 
средния, пипа го, бяга до старто-
вия конус и го пипа. Правят се два 
опита с тръгване  наляво и надяс-
но по хоризонталата. Времето се 
мери до десета от секундата и се 
взема средния резултат.

През цялото време се тича 
странично.

Тест за равновесие: Изследва-
ния застава на един крак (по из-
бор) на уреда за равновесие, а дру-

първо 
изследване

второ 
изследване

трето 
изследване

четвърто 
изследване

Шестоъгълен тест 21,87 19,27 19,25 17,78
Т-тест 19,63 18,51 18,63 16
Тест за равновесие 37,37 51,89 43,15 118
Тест-кълбо с топка 18,01 16,17 16,78 10,81

Таблица 1 
Резултати от тестове за КС

Диаграма 1. Сравнение на резултатите от тестовете за КС
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гия му крак е на пода. Ръцете са 
изпънати до тялото, а дланите 
прилепнали до бедрата.

Времето  за задържане на рав-
новесното положение се мери от 
момента, когато изследвания  
повдигне крака си от пода, до на-
рушаване на равновесното поло-
жение. Времето (резултатът) се 

регистрира до десети от секун-
дата. Ако изследвания стои 

, задачата се прекратява. 
Задачата се повтаря 6 пъти, с 
кратка пауза между повторени-
ята. Изпълнението се прекратя-
ва, ако изследвания допре уреда 
за равновесие със свободния крак, 
или ако отдели ръцете от бедра-
та.

Тест кълбо с топка: (изслед-
ваното лице е в изходно положе-
ние стоеж с топка в ръцете, при 
сигнал хвърля топката нагоре и 
трябва да я хване, след като на-
прави кълбо напред, регистрират 
се два от три опита).

За техническото развитие на 
децата контрола бе на базата 
на експертна оценка, чрез поста-
вяне на задание за изпълнение на 
конкретно техническо действие 
и наблюдение по време на трени-
ровъчните занимания. Бяха про-
веждани и двустранни срещи с 
други подготвителни групи.

След първите три месеца за-
нимания проведохме първото 
тестуване.

В края на първата година ре-
зултатите от контролното те-
стуване показаха подобрение. В 
началото на втората година ре-
зултатите от тестовете не се 

отличават съществено от тези 
в края на първата година, поради 
факта че са проведени с триде-
сет и пет дни разлика. В края на 
втората година логично резулта-
тите бяха още по-добри.

Обсъждане 

При така проведеното изслед-
ване наблюдавахме логично подо-
бряване на КС, регистрирахме и 
сериозен напредък в обучението 
в техниката на борбата. Макар и 
тази възраст да не е най-сензитив-
на по отношение на КС показани-
те резултати подкрепят право-
тата на работната ни хипотеза. 
Не на последно място проследя-
ването на развитието на децата 
от експеримента във времето ни 
даде информация за благодатния 
ефект на нашата работа. При на-
влизане във възраст деца, където 
вече има състезания, разликата с 
връстниците им беше съществе-
на, а при съпоставянето им в ре-
ални тренировъчни условия с по-
големи от тях показа значително 
по-богата, разнообразна и пълно-
ценна техника. В спорта обек-
тивния измерител за качеството 
на учебни-тренировъчния процес 
е реализацията в състезателни 
условия, и то на официални състе-
зания. В този смисъл от дванаде-
сет опитни лица, девет остана-
ха трайно в спорта борба, две се 
отказаха, едно по-късно се ориен-
тира към сумо. Реализацията на 
тези девет състезатели в бор-
бата се оказа във времето много 
добра, всичките спечелиха медали 
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в по-горните възрасти: момчета, 
кадети, юноши от шампионати-
те на Република България. Трима 
стигнаха до ниво национални със-
тезатели, двама участваха на ев-
ропейски и световни първенства, 
като един спечели бронзов медал 
от европейско първенство за юно-
ши. Състезателят преориенти-
рал се в сумо, също има успешна 
реализация с медали от страната 
и чужбина.

Заключение

Въз основа на получените ре-
зултати и анализа им можем да 
изведем следните положителни 
ефекти от проведения експери-
мент:

– Вследствие извършената ра-
бота насочена към КС, опитни-
те лица значително са подобрили 
постиженията си в проведените 
тестове;

– Целенасочената работа за КС 
на състезателите в комбинация с 
изпреварващото техническо обу-
чение водят до значително раз-
ширяване на  техническия  репер-
тоар, както и на качеството на 
изпълнение на отделните техни-
чески действия;

– В националните гарнитури 
се наблюдава, че състезателите 
работили целенасочено за подо-
бряване на КС, разучават нови 
технико – тактически действия 
и комплекси с по-малък разход на 
труд и време;

– Високото ниво на КС постиг-
нато при целенасочената работа 
се запазва дълго време след това;

– Обогатената двигателна 
култура, вследствие на целена-
сочената работа за подобряване 
на КС улеснява придобиването на 
нови трудови навици, в различни 
сфери на човешката дейност.

Препоръки

На база заключението могат 
да бъдат направени някои препо-
ръки:

– Работата за целенасочено по-
добряване на КС трябва да заеме 
подобаващо място в спортната 
тренировка на подготвителни-
те групи по борба;

– В първите години на спорт-
ната подготовка на бореца (5-8), 
работата за координация трябва 
да заема водещо място, като ра-

ботата за останалите физически 
качества, съобразена със сензи-
тивните периоди не бъде негли-
жирана; 

– Да не се избягват упражнени-
ята с по-висока координационна 
сложност, като се спазват дидак-
тическите принципи постепен-
ност и последователност;

– За препоръчване е разучава-
нето на нови упражнения за ко-
ординация да не става на фона на 
умора;
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– На фона на умората може да 
се работи за подобряване на КС 
при по-големи състезатели с по-
висока квалификация;

– Подобряването на общите 
КС е предпоставка за подобрява-
не на специалните КС.
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Основни грешки при стрелбата в биатлона
вследствие на неправилно прицелване

Михайл Клечоров

Резюме. В настоящото проучване ще бъдат разгледани допусканите 
основни грешки вследствие на неправилно прицелване 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 събраният материал беше изработена таблица (табл. 1), в която са 
показани основните грешки при стрелбата вследствие на неправилно 
прицелване в биатлона, допускани в различна степен от състезателки-
те. Практически всички грешки свързани с прицелването по време на 
изстрелът се коригират с прилагането на различни технически прийо-
ми. Биатлонистките са склонни да допускат индивидуални грешки при 
прицелването, специфични за всяка една от тях. Настоящата (табл. 1), 
може да бъде използвана в тренировъчния процес, в помощ на треньори 
и състезатели за отстраняването на грешките при прицелването.

Ключови думи: биатлон, стрелба, прицелване, основни грешки

Basic mistakes in biathlon shooting due
to incorrect targeting

Mihayl Klechorov

Abstract. In the present study will be considered the main mistakes made 
due to incorrect targeting 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 incorrect targeting in biathlon shooting, made to varying 
degrees by athletes. Virtually all mistakes related to the processing of the 
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targeting during the shot are corrected by the application of various technical 
methods. Biathletes tend to make individual aiming mistakes specific to each of 
one of them. The information in Table 1 can be used in the training process to 
help coaches and athletes eliminate targeting mistakes.

Keywords: biathlon, shooting, targeting (aiming), major mistakes

Въведение

Прицелването е сложен и кон-
тролиран зрително-двигателен 
процес, при който необходимо 
условие за правилно прицелване 
е взаиморазположението на при-
целните приспособления да об-
разуват „равна мушка” (мерник 
– окуляр, мушка – „линия на при-
целване”) и точката на прицелва-
не (мишената). Целият комплекс 
от действия на стрелеца, свързан 
с прицелването, се разглежда целе-
съобразно като сложна система от 
действия, състояща се от множе-
ство микродействия, които имат 
свои микрозадачи, изразяващи се в 
заемането на рационално положе-
ние за стрелба, задържане на диша-
нето, съвместимост на прицел-
ните приспособления, насочване 
и удържане на оръжието в района 
(областта) на мишената [7].

Прицелването в биатлона се 
изпълнява, така както и в спорт-
ната стрелба. Пристигащ на 
огневата линия, биатлонистът 
заема положение за стрелба и 
изпълнява „грубо прицелване“. 
Основното внимание е съсредо-
точено върху положението на 
мушката в центъра на прицел-
ното приспособление (окуляра), в 
същото време мишената трябва 
да се вижда като силует. Ако би-

атлонистът концентрира вни-
манието на мишената, то той 
няма да може достатъчно от-
четливо да види отклонението 
на мушката от центъра на оку-
ляра и има голяма вероятност да 
направи пропуск. Прицелването 
трябва да бъде по възможност ед-
нообразно, също така след голямо 
физическо натоварване то може 
лесно да се наруши. По мнение на 
някои автори [1; 10] оптимално-
то време за прицелване трябва 
да бъде в пределите от 5–8 сек. 

Нормалното състояние на очи-
те се разглежда като работа на 
цялата физиологична система, 
необходимо за качествено при-
целване в зависимост и от функ-
ционалното състояние на целия 
организъм. Системата на при-
целните приспособления е пред-
назначена за прицелване, а също 
така с нейна помощ може да се 
установи къде се е отклонил из-
стрелът. При цялото многообра-
зие на прицелните приспособле-
ния, те се делят на три основ-
ни класа: механични, оптични и 
електронни [8; 14]. В биатлона са 
разрешени само механични при-
целни приспособления.

Основният орган при прицел-
ването се явява зрителният ана-
лизатор (окото), като изпълнява 
две функции: първо – това е един-
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ственото средство за откриване 
и избор на цел; второ – спомага за 
правилното ориентиране за на-
сочване на оръжието в целта. Из-
следвания на много автори показ-
ват, че не всички биатлонисти, 
даже и висококвалифицираните, 
знаят защо мушката трябва да 
се вижда по-ясно в сравнение с ми-
шената [5; 6; 12]. Нормалното око 
в покой е разположено така, че да 
възприема отдалечени обекти до 
безкрайност. За да премине към 
възприемането на обекти, нами-
ращи се наблизо е нужно известно 
мускулно напрежение, за да се про-
мени кривината на лещата. Ме-
ханизмът на комплекса се състои 
в това, че цилиарният мускулен 
рефлекс се намалява, което води 
до изпъкнала форма на лещата, 
като по този начин се увеличава 
пречупването [15].

Незабележимо е дори малко от-
клонение на мушката в мерния 
прибор. „При „неравна мушка” се 
получава ъглово отклонение на 
насочването на оръжието към 
целта” [9], което води до сериоз-
ни последствия при непрекъсна-
тото увеличаване на разстояни-
ето на куршума от цевта. Спо-
ред изчисленията на Иткис [3], 
ъгловото отклонение с 1 мм от 
правилната линия на прицелва-
не при стрелба на разстояние от 
50 м по мишена № 7 точката на 
попадение се измества с 62,5 мм, 
като се вземе предвид размерът 
на куршумите, но с изключение на 
тяхното техническо разсейване.

При прицелването се използ-
ва монокулярно (с едно око) и би-

нокулярно (с двете очи) зрение. 
При бинокулярното прицелване 
има преимущество в сравнение 
с монокулярното поради няколко 
причини: увеличава се напрежени-
ето на мускула на прицелващото 
се око, повишава се вътреочно-
то налягане; причинява рефлек-
торно снижение на остротата 
на зрението в отвореното око 
до 20% [4]; устойчивостта при 
положение прав се намалява на 
7% [2]. По редица причини около 
50% от стрелците не могат да се 
прицелят с две открити очи с из-
ключение на тези, които използ-
ват различни приспособления за 
прикриване на неприцелващото 
се око. Тези приспособления най-
често са направени от материал 
с черен цвят, като по мнението 
на А. Потапов [11] най-оптимал-
ният цвят е бялото или свет-
лозеленото. Стрелбата с две 
отворени очи без прикриване на 
едното е възможна, но не е жела-
телна, тъй като стрелецът не-
винаги използва доминиращото 
око, а също така слънчевите лъчи 
заслепяват неприцелващото се 
око [16].

Величината на физическото 
натоварване, предшестващо 
стрелбата при биатлонистите, 
може да намали остротата на 
зрението. Умереното оптимал-
но физическо натоварване по-
вишава чувствителността на 
зрението, някои вещества като 
биогенни стимулатори, повиша-
ват функцията на ретината [12], 
а натоварването до умора го сни-
жава. Индивидуалната реакция 
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на очите при натоварване на би-
атлонистите внася съществени 
корекции в прицелните приспо-
собления. Така Савицкий смята, 
че след умерено физическо нато-
варване средната точка на попа-
дение (СТП) има вероятност да 
се измести долу от центъра на 
мишената вследствие на увели-
чение на остротата на зрението 
и подобрената видимост на ми-
шената, а след голямо – горе. Съ-
щите твърдения споделя и нем-
ският специалист К. Ницше [18]. 
В изследвания на Тамбовски [13], 
по методи на спортна офталмо-
ергономия на зрителната сис-
тема при висококвалифицирани 
биатлонисти е било доказано, че 
продължителното и интензив-
но физическо натоварване води 
до снижаване от 15 до 40% точ-
ността на прицелване поради из-
менение в структурата на инди-

видуалния зрително-очен двига-
телен навик и акомодационната 
способност.

В съвременния биатлон, при 
водещите състезатели, целият 
процес при възпроизвеждането 
на изстрела отнема 1,5 – 2,5 сек. 
В началния етап на обучение, ко-
гато спортистът не може да 
осъществи бързо прицелване и 
възпроизвеждане на изстрел, е 
целесъобразно целият процес на 
прицелване да се раздели на ня-
колко фази: (Зубрилов, 2013)

Фаза I – съблюдаване на правил-
но взаиморазположение на при-
целните приспособления;

Фаза II – съвпадане на линията 
на прицелните приспособления 
с точката на прицелване (удър-
жане на „равна” мушка), тези 
действия съвпадат със задържане 
на дишането и началото на обра-
ботката на спусъка;

 

 Фиг. 1. Грубо и фино прицелване по Nitzsche 1998г.
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Фаза III – удържане на оръжие-
то по време на заключителните 
действия по възпроизвеждането 
на изстрела.

Немският специалист К. Ни-
цше [18] разделя целия процес на 
„грубо” и „фино” прицелване, обе-
динява двигателните действия, 
изпълнявани при ориентацията 
на оръжието към целта, в едно по-
нятие „грубо” прицелване (фиг. 1).

За постигане на висока скорос-
трелност, от съществено значе-
ние е бързото произвеждане на 
изстрел веднага след постигане 
на „равна мушка“, при първото 
стабилно навлизане в поражаема-
та площ от насоченото в целта 
оръжие [9]. При стрелбата с ди-
оптричен мерник, понятието 
„равна мушка“ означава съвпадане 
на центровете на диоптричния 
отвор и на мушката при прицел-
ване.

Проблема при прицелването 
и коригирането на основните 
грешки при неправилно прицел-
ване, допускани от състезатели-
те с използване на средствата на 
специалната стрелкова трени-
ровка и разработване на методи-
ка за отстраняването им се явя-
ва доста актуален. Направени-
те целенасочени предварителни 
проучвания на специализираната 
литература и практика в облас-
тта на биатлона дадоха основа-
ние да се формулира Тезата, че 
тренировъчния процес в биатло-
на, по конкретно при стрелбата, 
целенасочено ориентиран към 
откриване на основните греш-

ки при стрелбата вследствие на 
неправилно прицелване, би бил 
значително по-ефективен при 
условие, че същият се реализи-
ра на базата на ясно очертана, 
ефективна програма за корекция 
на грешките, която предполага 
ясна идея за правилното изпълне-
ние на елемента „прицелване” от 
техниката на стрелба и пътя за 
неговото усвояване.

Целта на настоящето изслед-
ване е да се определят основни-
те грешки при прицелването в 
техниката на стрелба и анализ 
на възможните последствия от 
тях.

В съответствие с така поста-
вената  цел, бяха определени и 
следните задачи: 

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

2. Педагогическо наблюдение;
3. Да се провери мнението на 

треньори по отношение на допус-
каните основни грешки при не-
правилно прицелване при стрел-
бата в биатлона.

Анализ  на резултатите

След анализа и обобщението 
на събраният материал беше 
изработена (табл. 1), в която са 
показани основните грешки при 
стрелбата вследствие на непра-
вилно прицелване в биатлона, 
допускани в различна степен от 
спортистите.
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Таблица 1. Основни грешки при стрелбата в биатлона вследствие на 
неправилно прицелване. Последствия, отстраняване на грешки

Грешки Последствия Възможни корекции

1.Неправилно 
положение на главата 
при заемане на 
положение за стрелба:
-предразполага към 
неправилно положение 
на очите при 
прицелване.

Излишно напрежение на 
очните мускули, бързо 
настъпване на умора; 
отрицателно влияние 
при концентрирането на 
оръжието;

Намиране на 
оптимално положение 
на главата; При 
необходимост 
корекция в 
прогонването на 
приклада;

-оптичната ос 
при прицелването 
на окото не 
съвпада с центъра 
на прицелните 
приспособления.

Нарушаване на 
оптичната способност 
на окото;

Намиране на 
оптимално положение 
на главата; 
При необходимост 
корекция в 
прогонването на 
гребена на приклада;

-в процеса на 
прицелване 
спортиста се 
приспособява 
към мерните 
приспособления, 
постоянно променя 
положението на 
главата.

Нарушаване на 
оптичната ос и линията 
на прицелване;

Намиране на 
оптимално положение 
на главата; 
При необходимост 
корекция в 
прогонването на 
приклада;

2.Mонокулярно 
прицелване.

Увеличава се 
напрежението на 
мускулатурата на 
прицелващото се 
око, повишава се 
вътреочното налягане; 
Намалява се остротата 
на зрението на 
прицелващото се око с 
20% и устойчивостта 
от положение прав до 
7%;

Тренировка за 
бинокулярно 
прицелване; 
Приучаване към 
„изключване” 
на зрението на 
неприцелващото се 
око психологически 
или с помощта на 
прикриващо окото 
приспособление;
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3.Грешка при 
фокусирането на 
вниманието между 
мушката и мишената.

Загуба на правилната 
ориентация на оръжието 
спрямо мишената. 
Провокира грешка при 
обработването на 
спусъка – рязко „дърпане” 
на спусъка;

Преразпределяне 
на вниманието 
при прицелването 
от мишената на 
мушката;

4.Твърде 
продължителен 
период между 
изстрелите и 
между повторното 
прицелване на 
следващата мишена 
– твърде дълга 
подготовка към 
финото прицелване.

Води до продължителен 
престой на 
стрелбището;

Тренировка  на процеса 
презареждане: без 
смяна положението 
на оръжието по време 
на презареждането, 
бързо фиксиране 
на повторното 
прицелване;

5.Линията на 
прицелването 
се намира 
непосредствено в 
мишената, а по време 
на изстрела извън нея.

След стабилно 
положение, нарастващи 
колебания на оръжието;

Прицелване 
при захващане 
на мишената 
в триъгълник; 
плътно задържане 
на оръжието – 
прицелването се 
осъществява под 
контрол;

6.Отсъства фаза 
на удържане при 
възпроизвеждането на 
изстрела.

Оръжието губи 
направлението към 
целта след като 
изстрела излети от 
цевта;

Проследяване 
на изстрела 
след неговото 
възпроизвеждане в 
течение на около 0,1 
сек; 
Фиксиране на 
оръжието в положение 
за прицелване;

Заключение. От посочените в 
таблицата основни грешки при 
стрелбата в биатлона вслед-
ствие на неправилно прицел-
ване, последствията от тях и 
необходимостта от отстраня-

ването им, можем да обобщим 
следното: 

При формирането на вари-
ативни технически прийоми ви-
наги включва корекция на грешки. 
Практически всички грешки свър-
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зани с прицелването при възпро-
извеждане на изстрел се кориги-
рат с прилагането на различни 
технически упражнения за пра-
вилното изпълнение на елемента 
„прицелване”. В процеса при от-
страняването на грешките при 
неправилно прицелване, следва да 
се съблюдават общоизвестните 
дидактически принципи, които 
предполагат професионални зна-
ния за обекта по отношение на 
дадения елемент, опит и актив-
но творческо участие на спорти-
ста.

Изводи. В процеса на изследва-
нето се установи че:

1. Биатлонистките са склонни 
да допускат индивидуални греш-
ки при прицелването, специфич-
ни за всяка една от тях.

2. Наблюдава се слабо усвояване 
на техническият елемент „при-
целване” в стрелбата.

3. При наличие на комплекс 
от грешки корекцията трябва 
да бъде насочена към основната 
грешка – в случая прицелването.

Препоръки. В работата по ко-
ригиране на грешките вследствие 
на неправилно прицелване е необ-
ходимо широкото прилагане на 
методите на обективизиране, а 
също и оценката на видеомате-
риали. Те позволяват на треньо-
ра да види скритите действия 
при удържането на оръжието в 
мишената при прицелването. Ос-
вен това, използването на тези 
методи при анализа на данните 
позволява детайлно фиксиране на 
времевата структура на изпъл-

няваните действията. Насто-
ящата таблица (табл. 1), може да 
бъде използвана в тренировъчния 
процес, в помощ на треньори и 
състезатели за отстраняването 
на грешките при прицелването.
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Анализ на ефекта от пандемията от Covid-19 върху 
детско-юношеските школи по футбол

Георги Ангелов

Абстракт
Пандемията от Covid-19 доведе до промяна в почти всички сфери 

на живота и то на глобално ниво, а една от най-силно засегнатите 
области бе тази на спорта. Въпреки това, има разлики в това, което 
преживяват хората в различните държави, което произтича от мно-
жество фактори като държава, културни норми, степени на локдаун и 
съпътстващи ограничения за спорт и физическата активност. 

Настоящето изследване има за цел да покаже ефекта от пандемия-
та върху детско-юношеските школи по футбол в България, като се 
вземат предвид и глобалните промени в това направление, а именно 
продължаване и засилване на тенденцията сред младежите към преми-
наване от организиран към неорганизиран спорт, промяна в причините 
за участие в спорт и физическа активност за някои младежи и техните 
родители, както и преосмислянето на стойността и значимостта на 
младежкия спорт и физическата активност.

Ключови думи: пандемия Covid-19, футбол, детско-юношеските шко-
ли, анализ

Analysis of the effect of the Covid-19 pandemic
on youth football academies

Georgi Angelov

Abstract
The Covid-19 pandemic has changed almost every area of   our lives, globally, 

and one of the most affected areas has been the area of sport. However, there 
are differences in what people experience in different countries, which is a 
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result of many factors such as country, cultural norms, lockdown levels and 
related restrictions on sports and physical activity.

The current study aims to show the effect of the pandemic on youth football 
academies in Bulgaria, taking into account global changes in this direction, 
namely the continuing and increasing transition among young people to move 
from organized to non-organized sport, variation in the reasons for participation 
in sport and physical activity for some young people and their parents, as well as 
rethinking the value and importance of youth sport and physical activity.

Key words: Covid-19 pandemic, football, youth academies, analysis

Въведение

Пандемията от COVID-19 об-
хвана целия свят и засегна мно-
го сфери на живота, а сред силно 
засегнатите области е и тази 
на спорта. Това е важно, като се 
има предвид ролята и значение-
то на спорта в живота на хора-
та, семействата и общностите 
в световен мащаб. В политиката 
на много нации е призната съ-
ществената роля на спорта на 
обществено ниво, като средство 
за насърчаване на положителни 
социални, емоционални, културни 
и икономически резултати [6]. 

В един идеален сценарий, хора-
та в сферата на младежкия спорт 
ще продължат да работят нор-
мално през цялата тази криза, а и 
за в бъдеще [5]. Съществуват оба-
че и потенциални предизвикател-
ства и трудности произтичащи 
от пандемията. Например, ско-
рошни проучвания подчертават 
как страховете и несигурност-
та по отношение на COVID-19 
могат да повлияят негативно 
на психологическото състояние, 
включително тревожност, де-
пресия и социална изолация [4, 7]. 

Това води до още по-голям спад на 
мотивацията и желанието към 
спорт и физическа активност. 
По този начин, през целия жизнен 
цикъл на тази пандемия, трябва 
да бъде осигурена подкрепа и въз-
можност на хората да се вклю-
чат или да се ангажират отново 
с младежкия спорт в непосред-
ствен, краткосрочен и дългосро-
чен план. Предоставяйки такива 
възможности, може да се повлияе 
положително върху развитието 
на настоящите и бъдещите мла-
дежи спортисти.

Според Кели и др., един от уни-
калните аспекти на COVID-19 е 
неговият глобален мащаб. Спор-
тът и в частност футболът е 
засегнат във всички страни по 
света. Въпреки това, има раз-
лики в това, което преживяват 
хората в различните държави, 
които произтичат от факто-
ри като демография, държава, 
културни норми, което от своя 
страна води до различни степени 
на локдаун и съпътстващи огра-
ничения за спорт и физическата 
активност, различни нива на об-
ществена подкрепа спрямо мер-
ките за социално дистанциране, 



42  Спорт и наука, кн. 1, 2/2022

както и различни времеви рамки 
и протоколи за връщане на ра-
бота, тренировки и провеждане 
на състезания [8]. Тези разлики 
допринасят по различен начин  и 
оказват различно влияние върху 
състезатели, треньори и роди-
тели, както от гледна точка на 
психическа устойчивост, така и 
от физическа и спортно-техни-
ческа форма[6, 10].  

В своята статия „Проучване 
на въздействието на пандемия-
та от COVID-19 върху младеж-
кия спорт и тенденциите към 
извършване на физическа актив-
ност“, Тийри и Такс описват три 
тенденции, които се открояват 
в следствие на пандемията от 
Covid-19. Това са, първо, продъл-
жаване и засилване на вече про-
менящата се тенденция сред 
младежите към преминаване от 
организиран към неорганизиран 
спорт. Второ, може да се забе-
лежи промяна на причините за 
участие в спорт и физическа ак-
тивност за някои младежи и тех-
ните родители или настойници. 
Трето, потребителите могат да 
преосмислят стойността  и зна-
чимостта на младежкия спорт и 
физическата активност [11].

Междувременно съществуват 
и мнения, че времето далеч от 
спорта предлага идеална възмож-
ност за преразглеждане и препро-
ектиране на спортната култура 
и практиките преди пандемия-
та, за да се гарантира по-приоб-
щаваща, достъпна и безопасна 
спортна среда [9]..

Настоящата статия цели да 
анализира ефекта от пандемия-
та върху детско-юношеските 
школи по футбол в България за 
периода от м. март, 2020 до м. 
май, 2021, и да провери дали горе-
посочените проблеми могат да 
бъдат отнесени към ситуацията 
в страната.

Методика на изследването

Предмет на изследване са про-
мените върху детско-юношеския 
футбол в страната, в следствие 
на противоепидемичните мерки 
срещу Covid-19.

Обект на изследване са про-
тивоепидемичните мерки срещу 
Covid-19 на територията на Р. 
България пряко свързани с дет-
ско-юношеския футбол.

Целта на статията е да раз-
гледа въведените противоепиде-
мичните мерки срещу Covid-19 в 
България и да обясни влиянието 
им върху детско-юношеския фут-
бол в страната.

За постигането на тази цел са 
формулирани следните задачи:

1. Анализ на влиянието на въ-
ведените противоепидемични-
те мерки срещу Covid-19 в Бъл-
гария за периода 13.03.2020г. – 
18.05.2021г. отнасящи се за колек-
тивните спортни мероприятия 
с тренировъчен и състезателен 
характер за всички възрастови 
групи на закрито и открито. 

2. Да се проучи мнението на 
треньорите работещи в систе-
мата на ДЮФ относно влияни-



Спорт и наука, кн. 1, 2/2022  43

ето на противоепидемичните 
мерки срещу Covid-19.

3. Да се обработят получените 
данни и да се формулират изводи 
и препоръки за практиката.

Контингент на изследването 
са 76 треньори от детско-юно-
шеските школи притежаващи 
следните характеристики: 

•	 Възраст:
o Под 30 години – 26 треньора
o Между 30 и 39 години – 29 

треньора
o Между 40 и 49 години – 16 

треньора
o Между 50 и 59 години – 5 

треньора
•	 Лиценз:
o UEFA A – 26 треньора; 
o UEFA B – 21 треньора; 
o UEFA C – 18 треньора; 
o без лиценз – 11 треньора; 
•	 Професионално ниво на клу-

ба, от който треньорите и шко-
лата са част:
o Клуб с отбор в Първа лига – 

23 треньора
o Клуб с отбор в Втора лига – 

10 треньора
o Клуб с отбор в Трета лига – 7 

треньора
o Клуб с отбор част от окръж-

ните групи – 5 треньора
o Няма мъжки отбор – 31 тре-

ньора
•	 Град на месторабота:
o София – 42 треньора
o Стара Загора – 10 треньора
o Варна – 7 треньора
o Габрово – 3 треньора
o Добрич – 3 треньора
o Казанлък – 2 треньора
o Бургас – 1 треньор

o Велико Търново – 1 треньор
o Пазарджик – 1 треньор
o Перник – 1 треньор
o Пловдив – 1 треньор
o Русе – 1 треньор
o Свиленград – 1 треньор
o село Трънак – 1 треньор

1. Анализ влиянието на въве-
дените противоепидемичните 
мерки срещу Covid-19 в Бълга-
рия за периода 13.03.2020  г. – 
18.05.2021 г. отнасящи се за колек-
тивните спортни мероприятия 
с тренировъчен и състезателен 
характер за всички възрастови 
групи на закрито и открито.

Анализирани са 14 заповеди, 
които имат ефект върху дет-
ско-юношеския футбол. Анализа 
на заповедите показва, че тре-
нировъчните занимания са били 
забранени за период от близо два 
и полвина месеца, между 13 март 
и 26 май, 2020 г. От 10.06. 2020 г. 
се разрешават колективните 
спортни мероприятия със със-
тезателен характер, което слага 
край на близо 3 месечна забрана. 
Това всъщност е и единствено-
то преустановяване на спорт-
ните занимания, тъй като при 
втория и третия локдаун в пери-
одите 25.11.2020 г – 31.01.2021 г. и 
31.03.2021 г до 18.05.2021 г. преус-
тановяването за провеждането 
на спортни мероприятия с тре-
нировъчен и състезателен харак-
тер при колективните спортове 
за лица под 18 годишна възраст, 
се допуска изключение за карто-
текирани спортисти към спорт-
ните федерации, което обхваща 



44  Спорт и наука, кн. 1, 2/2022

всички деца от футболните шко-
ли, които участват в национал-
ните и регионалните първен-
ства [1]. 

Обобщено можем да заклю-
чим, че по време на пандемията 
от COVID-19 детско-юношеския 
футбол е бил преустановен за 
по-малко от три месеца, което е 
сравнително малък период пред-
вид обхвата на пандемията.

1. Проучване мнението на 
треньорите работещи в систе-
мата на ДЮФ относно влияни-
ето на противоепидемичните 
мерки срещу Covid-19.

1) Отрази ли се паденмията 
от Covid-19 върху спортно-тех-

ническите показатели на вашите 
състезатели?

При анализ на фигура 1 може 
да се твърди, че според треньо-
рите пандемията се е отразила 
върху техническите показатели 
на техните състезатели. 56% от 
запитаните отговарят положи-
телно на този въпрос (34% – Да; 
22% – В голяма степен), а още 23% 
са отговорили в известна степен.

2) Имате ли и колко футболи-
сти, които са спрели окончател-
но състезателна и тренировъчна 
дейност поради пандемията от 
Covid-19? 

Данните от фигура 2 показ-
ват, че пандемията не е накарала 

Фиг. 1. Резултати от въпрос 1 – Отрази ли се паденмията от 
Covid-19 върху спортно-техническите показатели на вашите състе-
затели?
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децата и родителите да прекра-
тят тренировъчна дейност. 68% 
от анкетираните не са загубили 
футболист в следствие на панде-
мията, а едва 9% са загубили над 
5 състезателя в следствие на от-
казване от тренировки. 

3) Какво е Вашето мнение 
спрямо противоепидемичните 
мерки и тяхното влияние върху 
тренировъчната дейност?

От фигура 3 може да се заключи, 
че мнозинството от треньори-
те имат по-скоро неудобрително 
мнение спрямо противоепиде-

Фиг. 2. Резултати от въпрос 2 – Имате ли и колко футболисти, кои-
то са спрели окончателно състезателна и тренировъчна дейност по-
ради пандемията от Covid-19?

мичните мерки и тяхното влия-
ние върху тренировъчния процес. 
Половината от участниците в 
допитването не одобряват част 
от мерките, а други 34% опреде-
лят мерките като такива с нега-
тивно влияние.

4) Смятате ли, че има нега-
тивна промяна в отношението 
на родителите към тренировъч-
ния и състезателния процес свър-
зана с пандемията от Covid-19?

При данните от фигура 4 се 
вижда, че 55% от треньорите не 
забелязват негативна промяна в 

между 5 и 10под 5 над 20 над 30
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Фиг. 3. Резултати от 
въпрос 3 – Какво е Ва-
шето мнение спрямо 
противоепидемичните 
мерки и тяхното влия-
ние върху тренировъч-
ната дейност?

Фиг. 4. Резултатит 
от въпрос 4 – Смята-
те ли, че има негатив-
на промяна в отноше-
нието на родителите 
към тренировъчния и 
състезателния про-
цес свързана с панде-
мията от Covid-19?
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отношението родителите към 
тренировъчния и състезателния 
процес. Само 17% от допитани-
те забелязват осезаема промя-
на. Тези данни по-скори дават 
информация за не толкова силно 
влияние на пандемията върху 
отношението на родителите.

5) Кандидатства ли вашия 
клуб по някоя от програмите 

свързани с предоляване на криза-
та от Covid-19?

Над две трети от клубовете 
не са се възползвали от възмож-
ността да кандидатстват по 
някоя от програмите свърза-
ни с предоляване на кризата от 
Covid-19, а едва 13% са кадидат-
ствали и са били одобрени.

Фиг. 5. Резултати от въпрос 5 – Кандидатства ли вашия клуб по ня-
коя от програмите свързани с предоляване на кризата от Covid-19
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Изводи:

Пандемията от Covid-19 не 
е оказала сериозно влияние вър-
ху детско-юношеския футбол в 
България. Периодът в началото 
на пандемията от близо три 
месеца на прекратени трениро-
въчни и състезателни процеси 
неизменно е оказал своето вли-
яние върху техническите пока-
затели на състезателите, но е 
твърде вероятно това изоста-
ване да е наваксано във времето 
след това. Децата продъжават 
да тренират и пандемията не се 
е отразила пряко върху тяхното 
желание или това на родители-
те им да се занимават с футбол. 
Повечето футболни школи не са 
се възползвали от възможността 
да се кандидатсва по програми-
те за подпомагане предоставени 
от държавната администрация. 
Това може да се дължи на множе-
ство фактори, сред които липса 
на достатъчно информация от-
носно процеса на кандидатства-
не, недоверие към институции-
те, липса на човешки ресурс или 
административен опит в това 
направление. 
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2022

Анализ на промените на тестовата батерия
по борба за подбор и оценка в спортните училища 

Денислав Чамишки 

Резюме
В системата на спорта за високи постижения водещо място имат 

спортните училища и клубове, като подготовката им е основата на 
системата за високо спортно майсторство. Тя създава необходимите 
условия за обхващане на по-широк контингент от висококласни състе-
затели, както и състезатели от проектонационалните отбори, които 
се подготвят и учат в спортните училища и тренират в клубове към 
тях. За тази цел е нужно да се направи правилен подбор на базата на 
тестовата батерия по борба, утвърдена от системата на спортните 
училища в България. След 2000 г. тази тестова батерия е променяна 
три пъти. Нашата задача е да проучим и анализираме измененията, 
направени по нея. Ще направим съпоставка и ще анализираме получе-
ните данни. В таблици и диаграми ще визуализираме изводите и пре-
поръки за да установим ефекта  от концепцията за промяната на тази 
тестова батерия.

Концепцията за промяна на тестовата батерия включва проследя-
ване на всички компоненти отразяващи състоянието на един състеза-
тел, както и развитието им в годините, даващо обективна оценка на 
качеството на учебно-тренировъчния процес.

Ключови думи: борба; клубове; спортно училище; тестова батерия; 
подбор
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Analysis of the changes of the test battery in the wrestling 
for selection and evaluation in sports schools

Denislav Chamishki

Summary
Sports schools and clubs have a leading place in the system of sports for 

high achievements, and their preparation is the basis of the system for high 
sportsmanship. It creates the necessary conditions for covering a wider 
contingent of high-class athletes, as well as athletes from the national teams that 
prepare and study in sports schools and clubs. For this purpose it is necessary to 
make a correct selection based on the test battery in wrestling approved by the 
system of sports schools in the Republic of Bulgaria. Since 2000, this test battery 
has been changed trhee times. Our task is to study and analyze the changes that 
have been made to it. We will make a comparison and find the data obtained. 
In tables and diagrams we will visualize the conclusions and recommendations 
and establish the effect of the concept of changing this test battery. 

The concept of changing the test battery includes tracking all components 
reflecting the condition of a competitor, as well as their development over the 
years, giving an objective assessment of the quality of the training process.

Изложение

Концепцията за промяна на 
тестовата батерия включва 
проследяване на всички компо-
ненти отразяващи състоянието 
на един състезател-ученик, как-
то и развитието им в годините, 
даващо обективна оценка на ка-
чеството на учебно-тренировъч-
ния процес.

В спорта борба всички състе-
затели, от всички възрастови 
групи се разпределят по теглови 
категории. Независимо от тях, 
състезателите по борба тряб-
ва да имат хармонично развито 
тяло с добре изразена мускулату-
ра. В действащите нормативи 
за подбор към спортните учили-
ща, също са заложени категории,  

с цел най-правилна и обективна 
оценка на получения резултат. 
Тестовата батерия [1] е  разра-
ботена така, че да се обхванат 
всички особености и характерис-
тики на ученика:

– Морфологичните особености 
изискват ръстът да отговаря на 
съответната категория. Изис-
кват се дълги ръце, широки раме-
не и голям хоризонтален разтег;

– Функционалните изисквания 
на спорта са свързани с добър ае-
робен и анаеробен капацитет, ре-
гулирано и правилно дишане;

– Двигателният капацитет 
изисква разнообразни двигателни 
навици, голяма взривна сила, лов-
кост, бързина и издръжливост. 
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По-сериозно развитие на след-
ните мускулни групи: на врата, 
на раменния пояс, на ръцете, на 
гръбната мускулатура и на крака-
та. Гъвкавостта на гръбначния 
стълб, раменните и тазобедрени 
стави да бъде във високи граници; 

– Психологическите характе-
ристики са сръчност и бързина 
в условията на аритмично на-
товарване, реактивност, високо 
ниво на интелигентност, опера-
тивно мислене, наблюдателност, 
голям капацитет за съсредоточа-
ване на вниманието; 

– Борците трябва да са сръчни, 
дръзки, внимателни и с чувство 
за отговорност. Да имат добра 
зрително-двигателна координа-
ция, стабилно сензорно двига-
телно равновесие, разпределено и 
съсредоточено внимание и урав-
новесен темперамент.

Една от основните причини да 
се търси корекция в нормативи-
те е  ограничения  брой и моти-
вация на обхванати в системни 
занимания с борба ученици [2].

Тази констатация се отнася 
не само за спорта борбата, но и 
за повечето спортове в страна-
та, които са с нарушена възрас-
това структура и бележат рязко 
снижаване на спортно – техниче-
ските резултати в държавните 
първенства в почти всички въз-
растови групи.

По данни на Евробарометър [3] 
нивото на физическата актив-
ност на българските граждани се 
нарежда на едно от последните  
места сред страните от ЕС, с 
едва 3 % редовно практикуващи 

спорт и 58% никога не участващи 
в спортни дейности. Наблюдава 
се тенденция за увеличаване броя 
на хората с наднормено тегло. 
Почти половината от българите 
са с наднормено тегло. В унисон 
с тенденцията е нормално да се 
очаква, че учениците кандидат-
стващи за прием в спортните 
училища ще бъдат със занижени 
двигателни качества. Последи-
ците в дългосрочен план могат 
да доведат до невъзможност на 
спортните училища да работят 
с талантливи спортисти,  да се 
ограничи олимпийският резерв, 
а също така да се отдалечат още 
повече учениците от общообра-
зователните училища от спор-
та.

След пет годишно изследване 
и консултации с треньори през 
2002 г.  е наложена първата про-
мяна на Системата за оценяване 
на резултатите по спортна под-
готовка на учениците в спортни-
те училища (спорт борба). Като 
причини се изтъкват завишаване 
на  някои от тестовете в норма-
тивната батерия (като макси-
мално потребление на кислород 
(МПК) за всички категории и в 
някои категории ,,набиране“). На-
малява се бягането от 1500 м. на 
800 м.

При втората актуализация 
на системата (2012 г.) отпа-
да (МПК) и бягането на  800 м. 
Включени са специални подгот-
вителни упражнения – ,,преобръ-
щане през глава“, ,,въртене около 
глава“, ,,падане в борцов мост и 
преобръщане“, ,, хвърляне на чуче-
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ло през гърди“. Въведен е петми-
нутен тест“ за бягане.

През 2020 г. са осъществени 
последните промени:

– връща се бягането на 800 
м. и отпада т.н. ,, петминутен 
тест“;

– отпадат специализираните 
упражнения от тестовата бате-
рия и се прибавят към експерт-
ната оценка. 

Основна теза и хипотеза
на изследването

Хипотеза, която можем да из-
градим е дали, концепцията за 
промяна и самата промяна на 
тестовата батерия за прием на 
учениците в спортните училища 
води до по-правилен и качествен 
подбор на ученици на база спече-
лени медали от Европейско и Све-
товно първенство.

Цел и задачи на изследването
Целта на изследването е да 

разберем дали се прави правилен 
подбор на базата на тестовата 
батерия по борба в утвърдена от 
системата на спортните учили-
ща в република България.

Задачи: 
1. Събиране на данни за измене-

нията направени на системата 
за прием на спортните училища 
за изследвания период след 2000 г. 
до сега;

2. Обобщаване и анализ на ин-
формацията чрез таблици и диа-
грами;

3. Съпоставка на направените 
изменения със спечелените меда-
ли за този период на учениците 
от спортно училище от европей-
ски (ЕП) и световни първенства 
(СП). 

Приложена методология и ме-
тодика

Изследването премина през 
сладните етапи:

– Проучването на официал-
ни тестови батерии утвърдени 
за прием на ученици в спортни 
училища [1, 4, 5] е направено през 
периода  септември–октомври  
2021 г.

– Проучването на официални 
сайтове [6, 7], на бюлетини и про-
токоли от европейски и светов-
ни първенства за същия период.

– Преглед, обработка и анализ 
на получените резултати през 
ноември-декември 2021 г.;

– Обработка на информацията 
и данните се извърши чрез ста-
тистически пакет Microsoft Word 
– Excel .    

Представяне на резултатите
В табличен вид визуализираме 

основната тестовата батерия 
за прием на учениците в спорт-
ните училища с акцент тесто-
ве, незасегнати от промените 
2002, 2012 и 2020 г.  На Таблица 1 
са представени резултатите от 
тестовете за прием в спортно 
училище през 2020 г. Визуално по 
този начин изглежда тестовата 
батерия и през трите промени.
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Окончателната оценка на кан-
дидатите се формира по два на-
чина:

– Сбор от точките, които съ-
ответстват на определения ре-
зултат от теста;

– Експертна оценка:  Извършва 
се от комисията, която оценява 
кандидатите според представя-
нето им в три кръга. Оценката се 
извършва по шестобална система 
от 2 до 6 и е средно аритметична 

Таблица 2. Нормативи за отлична оценка за възраст момчета
в осреднена кат. 55 кг.

Година Скок
от 

място 
(см.)

Спринт
30 м  
(сек.)

Наби-
ране
(бр.)

Наклон
(см.)

Интен-
зивност

на внима-
ние ( бр.)

Разтег 
– ръст 
разлика

(см.)

Гладко 
бягане 
800м
(мин.)

2002 220 4.30 14 16 90 10 2.50

2012 220 4.40 23 20 90 10 3.05

2020 195 5.00 10 15 90 10 3.25

от трите кръга (координацион-
ни способности, изпълнение на 
техника и борба с партньор).

На Таблица 2 са показани не-
променените нормативните 
тестове за отлична оценка и на 
трите тестови батерии за при-
ем в спортно училище. Само бя-
гането е приравнено на 800 м. 
от тестовата батерия за 2012 г. 
Респективно данните за по-ниска 
оценка намаляват еднакво (ана-

Диаграма 1
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логично на Таблица 1). Прави впе-
чатление, че след всяка корекция 
на нормативите изискванията 
за отлична оценка, които изис-
кват физическо действие, резул-
татите са облекчени – изисква 
се все по-малко усилие. Запазват 
се на едно и също ниво ,,разтег – 
ръст разлика“ и ,, интензивност 
на вниманието“.

С Диаграма 1 визуализираме за 
всяка година от разглеждания пе-
риод броя на спечелените медали 
от учениците на спортните учи-
лища от европейски и световни 
първенства. Прави впечатление, 
че през целия период учениците 
печелят медали от европейско 
първенство, най-малко в една 
година са взели 3 медала, а най-
много 11 медала. Само през 2020 г. 
няма класиране заради Ковид пан-

демията. От световни първен-
ства освен годината с Ковид пан-
демията има две нулеви години, 
през другия период винаги са пе-
челени медали, като вариацията 
е между 1 и 7 медала. 

На Диаграма 2 съпоставихме 
броя на спечелените медали от 
учениците на спортните учи-
лища (СУ), по брой и процентно 
съотношение за целия период от 
време на промените на тесто-
вата батерия от европейски и 
световни първенства. Завоюва-
ни са общо 181 медала, в т.ч. 41 
медала от СП (23%) и 140 медала 
(77%) от ЕП за периода от 2002 
до 2021  г. Една от основните 
причини за по-малкия брой ме-
дали от световни първенства се 
дължи на самия ранг на състеза-
нието. 

Диаграма 1
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Обсъждане 

В настоящата работа основ-
ната ни цел беше да прегледаме 
спортните резултатите и да 
разберем дали се прави правилен 
подбор на базата на тестовата 
батерия по борба, утвърдена от 
системата на спортните учили-
ща в Република България за пери-
ода след 2000 г.

От проучените данните се 
оформи информация как и в как-
ва насока е променена тестова-
та батерия за прием в спортно 
училище. След обстоен и детай-
лен преглед на трите системи 
за оценка за прием в спортните 
училища се направи анализ и раз-
чет на резултатите от (Таблици 
1 и 2). Констатирахме спортни-
те резултати на учениците от 
всички спортни училища от ЕП и 
СП (Диаграми 1 и 2). Беше устано-
вено процентното съотношение 
и броя на медалите за целия пери-
од от време. 

Резултатите ни дават осно-
вание да преценим, че занижава-
нето на изискванията за отлич-
на оценкаъне е довело до по-добър 
подбор, не е довело до по-голям 
брой на състезатели подадени 
към олимпийски резерв, но и най 
важното не е довело до повече 
спечелени медали. Приемаме, че 
извършените корекции са начин 
за стимулиране на мотивация 
и облагодетелстване на начина-
ещи състезатели да кандидат-
стват и да учат в спортно учи-
лище.

Заключение
В резултат на проучването 

и анализирането на официални-
те тестови батерии утвърдени 
за прием на ученици в спортни 
училища след 2000 г. и получени-
те спортни резултати от обра-
ботените спортни бюлетини и 
протоколи от ЕП и СП предста-
вени в табличен вид и диаграми 
установихме следните факти и 
изводи:

– Констатирахме основна-
та тестова батерия за прием в 
спортно училище (спорт борба) и 
промените направени върху нея 
(Таблица 1 и 2). Всяко изменение 
води до по-лесен начин за получа-
ване на по-добра оценка от те-
ста;

– Приемът в спортно учили-
ще става по-лесен и достъпен за 
повече кандидати. Това от своя 
страна може да доведе до прием 
на състезатели с по-занижени 
данни и да ограничи резултат-
ността на подбора на клубовете; 

– На Диаграма 1 са показани  
брой спечелени медали от ЕП и 
СП за всяка година от учениците 
на СУ за целия изследван период 
от 2002 до 2021 г. 

– Процентното съотношение-
то и броя на спечелените медали 
от ЕП и СП от учениците които 
учат в спортно училище е видно 
на Диаграма 2. Общият брой въз-
лиза на 181 медала. Тройно пове-
че са спечелените медали от ЕП 
спрямо СП. 

– Спортните постиженията 
на учениците от спортните учи-
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лища (спорт борба) водят до из-
дигане на спортния престиж на 
страната на балканско, европей-
ско и световно равнище.

– От така направените изво-
ди констатираме, че формира-
ната ни работна хипотеза- дали 
промяната на тестовата ба-
терия за прием на учениците в 
спортните училища води до по-
правилен и качествен подбор на 
ученици на база спечелени медали 
от европейски и световни пър-
венства – данните показват, че 
и след трите направени промени 
се наблюдава едно постоянство 
на спечелените медали, без значи-
телни и резки промени.

Препоръки
– Предлагаме да се прави още 

по-добър маркетинг за кандидат-
стване и обучение в СУ. 

– Да се осигури по-ефективен 
тренировъчен процес и да се раз-
вива усилено потенциала на мла-
дите и талантливи спортисти, 
за постигане на по-добри спорт-
ни резултати на ЕП и СП.

– Подобряване на материалния 
и социален статус на учениците 
и треньорските кадри и профе-
сионалното им усъвършенстване 
и израстване.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 1, 2/2022

Превенция на риска от травми в управлението
на спортни терени чрез индексиране на здравето,
качеството, стреса и напояването от данни
от термични и визуални изображения

Пламен Матеев

Резюме
Здравето на спортистите е и винаги ще бъде наш първи приори-

тет. Необходимо е задълбочено проучване на пределите на научните 
изследвания и иновации, за да проектираме и създaваме модерни систе-
ми за тревни терени за спортната индустрия. Въпреки че, спорта не 
може да бъде без наранявания, продължаваме да търсим нови начини за 
намаляване на риска от травми.

Използването на постоянни данни за топлинно и визуално изображе-
ние за измерване на  тревната повърхност  дава възможност на трев-
ната площ да ви разкаже за стреса, който изпитва и съдържанието на 
водата в нея.

При проучване за стреса се търсят отклонения в повърхността, къ-
дето качеството не е повишено до желания стандарт. Хомогенността 
на повърхността на тревната площ е ключова. При оценка на необхо-
димостта от напояване, може да използва един от трите оператив-
но осъществими метода на оценка на необходимостта от прилагане 
на вода; използвайки уравнението за евапотранспирация, използвайки 
мрежа от сензори за влага в почвата или чрез метода на “ръцете в пан-
талоните“:

1. Евапотранспирация се изчислява от наблюдения от метеороло-
гична станция и се прилага към тревната площ с коефициент на коре-
лация. Това е количеството вода, използвана от тревната площ, чрез 
която можем да разберем колко да напояваме.

2. Сензорите за влага в почвата измерват водното съдържание в 
почвата, за да можем да разберем, на базата на верността на мрежата, 
къде и колко да се напояване.
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3. „С ръцете в  панталона“ е изкуството да се гледа и да се докосва 
тревната площ, след което да се прилага интуиция и опит, за да знаем 
кога и къде да напояваме.

Чрез постоянни визуални и термични данни от изображения, обра-
ботени за осветяване на промените в енергията на повърхността и 
температурата на тревата е инструмент за подобряване и разширя-
ване на възможностите към метода „с ръцете в панталоните”.

Ключови думи: Дистанционни сензори, данни за изображения, визу-
ално, термично, транспирация, евапотранспирация, качество на тре-
вата, стрес на тревата, напояване, термография на растенията, ин-
декс на качеството, индекс на стрес, индекс на напояване

Injury prevention in sports field management through 
indexation of health, quality, stress and irrigation from 
thermal and visual data

Plamen Mateev

Resume
The health of athletes is and will always be our first priority. An in-depth 

study of the limits of research and innovation is needed to design and create 
modern lawn systems for the sports industry. Although sport cannot be without 
injuries, we continue to look for new ways to reduce the risk of injury.

Using constant thermal and visual imaging data to measure the lawn allows 
the lawn to tell you about the stress it is experiencing and the water content in it.

A stress study looks for deviations in the surface where the quality is not 
raised to the desired standard. Homogeneity of the lawn surface is key. When 
assessing the need for irrigation, may use one of the three operationally feasible 
methods of assessing the need for water; using an evapotranspiration equation, 
using a network of soil moisture sensors or by the hand-in-pants method:

1. Evapotranspiration is calculated from observations from a meteorological 
station and is applied to the lawn with a correlation coefficient. This is an 
estimate of the water used by the lawn so we can know how much to irrigate.

2. Soil moisture sensors measure the water in the soil so we can know, based 
on the accuracy of the network, where and how much to irrigate.

3. Hands in the pants is the art of looking and touching the lawn, then 
applying intuition and experience to know when and where to irrigate.

Constant visual and thermal image data processed to illuminate changes in 
surface energy and lawn temperature is a tool to improve and expand hand 
methodologies in pants.
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Уводна част
1. Научен проблем в спортните 
терени:

Техническите и физически па-
раметри за игра в елитния фут-
бол са се увеличили значително 
през последните години. Играчи-
те вече извършват повече пода-
вания на мач, повече експлозивни 
спринтове и покриват по-големи 
периметри.

Един от факторите, който е 
допринесъл за такова бързо раз-
витие в играта, се крие в създава-
нето и поддържането на повърх-
ности за игра с естествено трев-
но покритие. Мокрите и кални 
глинести терени от миналото 
на почвена основа са заменени с 
модерни терени на пясъчна база, 
подсилена от изкуствени влакна, 
покриващи отводнителни систе-
ми на трошена фракция.

Резултатът – по-последова-
телни механични свойства за 
взаимодействие между играч и 
повърхност (сцепление и абсорби-
ране на енергия) и между топка и 
повърхност (отскок на топката), 
които са по-малко засегнати от 
климатичните условия или изме-
нението в процеса на времето .

Докато преди сме били свиде-
тели на прекъсване на мач, пора-
ди лошо качество на терена, сега 
е много по-вероятно да се види 
перфектна игрова повърхност 
независимо от климатичните ус-
ловия.

Това е чудесно за зрителите, 
но дали е толкова важно за игра-
чите?!

Докато се радваме как цен-
тралния нападател на любимия 
отбор дриблира с топката в про-
тивниковата половина в мокър 
есенен следобед, съществуват 
реални опасения, че промените в 
механичните свойства при кон-
такта на повърхността на те-
рена с шпайковете на бутонките 
му, може да повиши риска от кон-
тузии на долните крайници.

2. Съвременни методи за из-
мерване на спортни терени:

Един от начините за измер-
ване на някои от най-важните 
характеристики на терена е 
чрез използване на преносими ус-
тройства за тестване. Тези ус-
тройства позволяват рутинно и 
обективно измерване на повърх-
ностните параметри, включи-
телно: сцепление и твърдост на 
повърхността (абсорбирането на 
енергия). 

Въпреки, че тези устройства 
не осигуряват точно предста-
вяне на силите прилагани от 
играчите, когато те са в реална 
игрова ситуация, те позволяват 
проследяване на повърхностни-
те свойства с течение на време-
то и сравняването на различни 
повърхности. Това означава, че 
персоналът за поддръжка може да 
подготви повърхността на те-
рена със сходни характеристики 
за тренировка и мач .

При тестването на различни 
повърхности, персонала за под-
дръжка се интересува от отгово-
рите на три прости въпроса:

1. Дали повърхността прека-
лено твърда или твърде мека?
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2. Има ли достатъчно, но не 
прекалено, сцепление между бу-
тонките и терена?

3. Оптимално ли е взаимо-
действието между топката и 
повърхността ?

За да се оптимизира ефектив-
ността и намаляване на риска 
от контузии при взаимодейст-
вието между играч и повърхност 
се провеждат различни измерва-
ния. Предполага се, че съществу-
ва оптимална зона на сцепление 
и твърдост на повърхността.

Повърхностното тестване на 
терени с механични устройства, 
осигурява незабавно оценка на 
свойствата на спортните тере-
ни. Това става без да се изчаква 
за последващи резултати или да 
се планират методики за изпит-
ване, характерни за лаборатор-
ни или биомеханични анализи. 
Съществуват редица тестови 
устройства, всяко със своите 
силни и слаби страни. Преглед 
на литературата показва, че ме-
тодите за тестване могат да 
бъдат разделени на две основни 
категории:

2.1. Метод, осигуряващ поглед 
върху общото състояние на по-
върхността

Събират се данни с информа-
ционен характер и не е конкрет-
но приложим към взаимодейст-
вието: спортист-повърхност. 
Тези устройства обикновено се 
използва за сравняване на повърх-
ности или данни на цeлия терен 
или през времеви интервал. Пър-

воначално някои устройства са 
били разработени за използване 
в друга индустрии, но приети за 
използване на спортни игрални 
повърхности, дължащи се на тях-
ното времетраене и икономич-
ност на разходите в прилагане 
им.

2.2. Метод, възпроизвеждащ 
или даващ представа за взаимо-
действието между спортист и 
повърхност

Възпроизведа определен ас-
пект на спортното натоварвa-
не: напр. репликация на конкрет-
ни гранични условия, ротационни 
ъгли, позиции на крака, величина 
и скорост на приложения на на-
прежението. Някои устройства 
имат за цел да повторят конк-
терни условия на натоварване и 
така да се изследва риска при на-
раняване от повърхности. 

3. Механично поведение на ес-
тествените спортни терени

Механичното поведение на ес-
тествения терен описва реакци-
ята на повърхността в отговор 
на физическа сила. Поведението се 
определя количествено от гледна 
точка на „еластичност“, „твър-
дост“ и „сила“ – параметри, оси-
гуряващи измерване на съпроти-
влението на повърхността на 
терена при деформация.

Механичното поведение на ес-
тествения терен в голяма сте-
пен се определя от поведението 
на повърхността. Силата на 
почвата се отнася до пластич-
ното поведение и представлява 
способността на почвата да се 
съпротивлява на натоварвания, 
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без да изпитва пластична недос-
татъчност. Усилия в почвата се 
причиняват от резистентност 
на плъзгане между частиците, 
създадени от триене и кохезия 
и неуспешните реакции на поч-
вата, създадени от промяната в 
обема или формата.

Терминът „твърдост“ се из-
ползва двусмислен в литерату-
рата, и често взаимозаменяемо 
с „сила“. Подобно на якостта , 
твърдостта на естествената 
трева се отнася до устойчивост-
та на почвата на пластична де-
формация. В това отношение, 
твърдостта на повърхността е 
зависима при наличието на тач 
в тревата (слой от разлагащи 
влакнест растителен материал 
и органична материя, разположе-
на над почвения профил), а в слу-
чая остатъците от окосена тре-
ва по повърхността на терена. 
Твърдостта се използва повече 
контекстуално в литературата 
, като се отнася до съотношени-
ето на поглъщане на енергията 
на играча, когато се сблъска с по-
върхност и съпротивлението на 
повърхността при проникване на 
шпайковете. 

Най-често срещаните форми 
на усилия на повърхността на ес-
тествен тревен терен са верти-
кална компресия и хоризонтални 
сили на срязване. Поведението на 
еластичност на почвата опреде-
ля динамичното поведение на ес-
тествената тревна повърхност 
по време на удара.Енергията се 
разсейва и се абсорбира от ес-
тествената тревна повърхност 

чрез пластичността на почва-
та. Това е важно за намаляване 
на пиковите сили, повишаване на 
приземното време за контакт на 
играчите и осигуряване на нама-
ляване на риска от въздействие 
свързано с нараняването.

Твърдостта (и еластичното) 
поведението на почвите е свър-
зано с връщането на енергия на 
атлетите ефективно и влияе на 
отскока на топката.Бутонките 
прилагат върху тревата три оп-
ределени ориентации на усилие 
на срязване: ротационни, линей-
ни и странични.

Повърхности, които са много 
твърди, няма да позволят грубо 
проникне в повърхността, ко-
гато спортисти се свържат с 
повърхността чрез техните бу-
тонки. Това намалено прониква-
не има ефект на намаляване на 
сцепление, като по-малката площ 
от шипове и подметка на обувка 
е в контакт с тревата. Недоста-
тъчна съпротивление на срязва-
не на тревата по време на тези 
движения водят до прекомерно 
хоризонтално движение на ши-
пове и зареждане , определени от 
почвените частици плъзгащи се 
една върху друга и може да доведе 
до играчи подхлъзване. 

Вискозитетът на спортния 
терен е важен за повърхностна-
та издръжливост: енергията се 
разсейва чрез деформация по вре-
ме на натоварване, с което поз-
волява този участък от почва да 
си възвърне първоначалната си 
форма. Вискозитет е зависим от 
времето и не се влияе от връща-
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нето на енергия на играчите или 
топката и свързаните с почва-
та: скованост или еластичност.

Почвата се уплътнява, в ре-
зултат на увеличаване на плът-
ността и оптимално насочване 
на частици и в резултат на по-
голяма устойчивост на почви-
те.  Това поведение е свързано с 
ефекта на износване на тревни-
те терени от играта, като ня-
кои райони на терена са уплътне-
ни многократно и механичното 
поведение може да варира. 

Хипотеза

С помощта на радиометрично 
термично изображение (8 000 – 
13 500 нанометра) е възможно да се 
измери температурата на трев-
ната покривка на спортни терени.

Тревата фотосинтезира през 
светлата част на деня и диша 
през нощта. И двата процеса от-
делят водна пара като страни-
чен продукт и изпаряването на 
това водната пара е охлаждащ 
агент. Наблюдението на темпе-
ратурата отвъд съществуваща-

та част на тревната площ може 
да показва места, където може да 
възникнат напрежения.Тъй като 
този процес на охлаждане, който 
е много очевиден през дневните 
часове, особено директно слънче-
ва светлина, може да подчертае 
области на болести, вредители, и 
/ или стрес от съдържанието на 
водата.

Това е ценен инструмент, ко-
гато се оценява през нощта, за-
щото въпреки че вариациите на 
повърхността температурата 
са малки, радиометрични изо-
бражения може да види и измери 
тези разлики. Така по нехомо-
генни области могат да бъдат 
оценени дренажни модели и / или 
проблеми с болести и вредители. 

Анализът на дигитално визу-
ално изображение (400 – 700 на-
нометра) осигурява надежден ме-
тод за измерване на отражение 
на цвета от растителни повърх-
ности, като се измерва степента 
на оттенък на тревната площ. 
Това измерване на нюанса може 
да представлява хомогенността 
на тревната повърхност.

Фиг. 1. Фиг. 2.
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Цел

Обработва се цвета на трева-
та, за да покаже средната стой-
ност на оттенъка (оттенъкът 
измерва се степента на всеки 
пиксел, съдържащ се в определе-
ната зона) и стандартното от-
клонение на средната стойност 
на нюанса. За тревата това е 
представяне на енергията и ка-
чеството на повърхността. Кол-
кото по-ниско е стандартното 
отклонение, толкова по-добро е 
качеството. Когато се установи 
„типична“ стойност нa промя-
ната в отклонението осветля-
ва промяна в енергията, която е 
пряко свързана със здравето.

Друг индикатор за спад в енер-
гията е промяна в степента на 
оттенък извън обхвата на зелено 
към жълто и кафяво. Тази стой-
ност изчислена при всяко събира-
не на данни за изображения, може 
също да бъде известна като Ин-
декс на качеството. Ежедневни-
ят визуален или качествен индекс 
е средната стойност на стан-
дартното отклонение на отте-
нъкът, +/- един час слънчев обяд; 
или за 2 часа без сянка по време на 
светлата част от деня.

При проучване за стреса се 
търсят отклонения в тревна-
та покривка, където качество-
то не е повишено до желания 
стандарт. Хомогенността на 
тревната площ е ключова. Като 
се има предвид връзката между 
температурата на листата и 
стреса на тревните култури, по-
тенциалът на термовизионно-

то изобразяване за проследяване 
състоянието на естествените 
тревни спортни терени е очеви-
ден.

Задачи

Всъщност термичното изо-
бразяване може да покаже разлики 
между напояваните и неполивни-
те растения и между различните 
интензитети на напояване. В 
някои случаи е достатъчно само 
едно термично изображение раз-
криват пространствени вари-
ации в съдържанието на вода в 
растенията. Праговите стойно-
сти могат да варират в зависи-
мост от околната среда и вида 
или сорта.

Термовизионните снимки мо-
гат да  са в подкрепа за откри-
ване на неизправности (напр. 
течове) на напоителни канали и 
системи за водохващане, които 
водят до големи загуби на вода. 
Използването на данни за то-
плинно и визуално изображение за 
измерване на тревната покривка 
предоставя възможност на трев-
ната площ да ви разкаже за стре-
са, който изпитва и съдържание-
то на водата в нея. 

Методика

Извършени са техническо уп-
равление, консултации и услуги, 
свързани с прилагането на ин-
формационни технологии и тех-
ники за управление и обработка 
на данни, подпомагащи устойчи-
вото  управление за спортните 
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терени на територията на НСА, 
чрез 24/7/365 мониторинг чрез 
термично и визуално средства за 
проучване на данни от изображе-
ния и предписание за напояване за 
мениджърите на терените.

Тази система за дистанционно 
наблюдение събира, обработва и 
оповестява за критичната ин-
формация, от която се нуждаем, 
в реално време, така че да можем 
да я видим, да я измерим, да я раз-
берем и да действаме според нея. 
Идентифицират се моментално 
стреса на тревата и напоителни 
нужди чрез прилаганите индекси 
за стреса и напояването.

Здравето на тревната повърх-
ност е от решаващо значение за 
играта, безопасността и добрия 
външен вид.  Оказваме му въз-
действие с решенията си за на-
появане, управление на болести 
и вредители и практики на от-
глеждане. От първостепенно зна-
чение е да се знаят в реално време 
въздействията върху тревната 
площ, така че правилните реше-
ния да станат очевидни.

Чрез наблюдение на темпера-
турите на тревната покривка и 
цветовите вариации е възможно 
бързо да се идентифицират ви-
довете стрес и незабавно да се 
предприемат действия за смек-
чаване на проблемите, преди те 
да станат неуправляеми

Данни за стабилността
на проекта

През 1981 г. д-р Рей Д. Джаксън, 
[3] известен също като бащата 

на дистанционното заснемане, 
разработва методи, използвани 
в целия свят за оценка на здра-
вето на реколтата. Определя, че 
разликата от температурата на 
растителната покривка и тем-
пературата на въздуха, зависи 
от дефицита на парното (ева-
потраспирационно) налягане. 

Когато здравето на растения-
та и наличността на вода не са 
ограничаващи, здравите расте-
ния усвояват вода с максимална 
скорост. Максималната евапо-
транспирация нараства с пони-
жаване на парното налягане. Съ-
ществува линейна връзка между 
разликата на температурата на 
тревната покривка и  въздуха и 
намалянето на парното налягане.

Джаксън нарича тази линейна 
връзка теоретичната „не-стре-
сирана от вода изходна линия“ 
и използва идеята за горните и 
долните базови линии, за да съз-
даде индекс на стрес на водата в 
реколтата. Това позволява да се 
свърже температурата на кул-
турата с максималните и мини-
мални стойности на стрес, кои-
то растението може да изпита 
при подобни условия на околната 
среда. Колкото по-висок е инде-
кса, толкова по-голям е стресът 
на посева. Това доказва, че данни-
те от топлинните изображения 
позволяват да се измери темпе-
ратурата на тревната покривка 
на спортни терени, да се сдвоят 
с температурата на въздуха, из-
мерена от местна метеороло-
гична  станция и да се измерват 
дневните граници на температу-
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рата на горната и долната част 
на тревата, за да се информира за 
индекс на стрес. 

Температурата на тревната 
покривка е биотичният интегра-
тор на температурата на възду-
ха, влажността, налягането, на-
личието на вода, вятър, слънче-
вата интензивност и условията 
на небето, които допринасят за 
здравето и състоянието и. 

Стойностите на стреса мо-
гат бързо да се преизчисляват 
върху определени зони от изобра-
жението. 

Индексът на ежедневния стрес 
е средната стойност на индекси-
те на стреса на изображението 
от изгрев до залез.

Има два сигнала, които могат 
да бъдат получени от данните за 
термично изображение на трев-
ната .

Първо, изследването на видео 
потока / времевата поредица от 
изображения, денем и нощем, ще 
подчертае местата на здраве и 
стрес и ще покаже (не измерва) 
влажността на почвата. 

На второ място, постоянното 
ежедневно индексиране на стре-
са дава възможност да се оцени 
стресът и състоянието на всеки 
естествен спортен терен. Ако се 
установи, дали тревната площ е 
с болест или без вредители, по-
вишеният индекс на ежедневен 
стрес ще сигнализира, кога трев-
ната повърхност се нуждае от 
вода.

Недостатък на горната форма 
е необходимостта от определяне 
на подчертана базова линия чрез 

начертаване на T  навес  - T  въз-
дух срещу VPD. Това изисква зна-
чително време за отделяне опре-
деляне на базовата линия за добре 
напоена реколта и VPD трябва да 
се знае кога измерване на Т сенни-
ка на реколтата, която се инте-
ресува.  Освен това този индекс 
не отчита промените в T навеса 
поради облъчването и скоростта 
на вятъра, а не подчертаната от 
водата базова линия не е непре-
менно еднаква при различни ради-
ационни условия. И накрая, горна-
та граница, която не се появява, 
също варира, с a широк диапазон 
от стойности [1]

Установяването на индекс на 
стрес от емпирични наблюде-
ния на горната и долната грани-
ца е възможно чрез разбиране, че 
транспирацията е ключово из-
мерване и прилагане на термогра-
фия техники към данните за изо-
бражението. Опитът, натрупан 
при наблюдение на температура-
та на навеса, показва че е възмож-
но температурата на навеса да 
бъде показател за транспирация 
и дишане. През деня изпарението 
на получената водна пара охлаж-
да листата / навеса. През нощта 
човек може вижте топлината 
от дишането, транспирацията 
и изпарението на влагата в бли-
зост до повърхността.  Поради 
това, температурата на навеса 
на тревата е биотичният ин-
тегратор на температурата на 
въздуха, влажността, вятъра, 
слънчевата енергия сияние, как-
то и здравето и състоянието на 
водната настилка.
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Повече от шест години наблю-
дение демонстрира, че уравнение 
на формата е подобно към един, 
очертан от J. Miguel Costa  et 
al.[2], разглеждането на взаимо-
действията между растенията 
и околната среда е a превъзходен 
индикатор за стреса, преживян 
от тревата. Чрез използване на 
система за данни за термично 
изображение съвместно разполо-
жен с метеорологична станция 
за постоянно измерване на тем-
пературата на навеса и темпе-
ратурата на въздуха е възможно 
да се наблюдава / измерва горна 
граница и долна граница на во-
дни пари, отделяни по време на 
транспирация. Използва се този 
индекс на стреса:

(SI) = (T  m  - T  LL  ) / (T  UL  - 
T LL ) 

T m = температура на навеса 
минус температура на въздуха, 
измерена по време на улавяне на 
данните от изображението.

T LL {състояние без стрес} = 
температура на навеса от ранна 
дневна светлина минус  т е м -
пература на въздуха

T  UL  {напрегнато състояние} 
= най-стресираната част от 
дневната температура на навеса 
минус въздух температура

Стойността на индекса (SI) 
се изчислява върху определените 
области на всяко изображение 
и дневния топлинен стрес Ин-
дексът е средната стойност на 
дневната светлина Индекси. Ко-
гато се нормализира от теку-
ща средна стойност от T  LL  и 
T  UL,  може да се превърне в на-
дежден, дисциплиниран и повто-

Фиг. 3. Цветно колело на степента на оттенък
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ряем показател за здравето на 
тревата и състоянието на вода-
та;  и то информира натрупано-
то стрес на деня.

През 2003 г. д-р. Дъглас Карчър 
и Майкъл Ричардсън  [4] доказват, 
че анализът на цифрови визуални 
изображения предоставя надеж-
ден метод за измерване на от-
ражението на цвета от вегета-
тивни повърхности и че цветът 
може да се измери и изрази като 
степен на оттенък. Чрез устано-
вяване на зона на интерес и след 
това осредняване на измерените 
стойности на нюанса във всеки 
от пикселите на визуалното из-
ображение, може да се определи 
среден нюанс и стандартното 
отклонение на нюанса в тази об-
ласт.

Чрез данните от визуално-
то изображение на оттенъка 
на тревната повърхност, може 
да се поредели съдържанието на 
хлорофил. Неговото стандартно 
отклонение дава стойности за 
плътност/хомогенност на трев-
ната площ. Взети заедно, тези 
стойности описват индекс за ка-
чество.  

Когато се корелира с индекси-
те на стрес за период от няколко 
дни, промяната на индекса за ка-
чество ще допринесе значително 
за оценката на здравето на трев-
ните култури на спортни тере-
ни. Стабилният оттенък и ни-
ското стандартно отклонение 
(висока степен на еднородност) 
не само представляват високо ка-
чество, но и потвърждават оцен-
ките за ниско топлинно напреже-

ние. Ниско качество (блуждаещ 
оттенък и голямо стандартно 
отклонение на оттенъка) обик-
новено следват последователни 
дни на силен стрес.

Изводи

При измерване на спортни 
терени за идентифициране на 
стрес, качество и състояние на 
водата, постоянните измерва-
ния са от съществено значение, 
тъй като настилката непрекъс-
нато се издига и диша в динамич-
на среда.  

Обработването на неправилни 
данни за индексиране на спортни 
терени може да доведе до непра-
вилни заключения относно необ-
ходимите действия.

Индексирането на напояване-
то е възможно, чрез оценка и  про-
следяване на дневния индекс на 
стрес и индекса на качеството. 
Ежедневен сигнал за напояване, 
когато стойността на дневния 
индекс на стрес надвиши уста-
новения праг за нужда от вода. 
Когато дневният индекс за напо-
яване премине прага, напояване-
то може да се прилага в предва-
рително определено количество 
за същия ден.

Приложеният праг на индекса 
и количеството вода е констан-
та, която е специфична за место-
положението на спортния терен 
и се основава на типично количе-
ство напояване, което може да се 
приложи. Измерванията на еже-
дневния напоителен индекс про-
дължават всеки ден. Ако на след-
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ващия ден индексът за напояване 
премине прага, водата може да се 
регулира.

Целта е да се достави вода в 
кореновата зона, след което да 
се напоява отново, когато се из-
исква, а не когато дойде. Има пе-
риоди, в които Индексът за напо-
яване може да изисква напояване 
два или три дни подред или може 
да премине шест или повече дни 
преди тревата да поиска  вода.

Насоките за ежедневно напоя-
ване се могат да се проверяват, 
чрез оценка на индекса за качест-
во по слънчев обяд. По отноше-
ние на сигнала за напояване, най-
голямото тегло се дава на днев-
ния индекс на стрес. Но когато се 
види, че качеството се лута, т.е. 
стандартното отклонение нара-
ства и / или оттенъкът се про-
меня, е необходимо внимателно 
изследване на тревната площ.

Тази проверка е важна, тъй 
като твърде малкото напояване 
може да не е причина за понижено 
качество. Когато има дълги пе-
риоди на дъжд, хладни темпера-
тури на въздуха и чести облачни 
условия, е важно да се търси вни-
мателно за болест, вместо да се 
добавя вода, ако дневния стрес 
индекс измерва високи стойно-
сти. 

Използването на дистанцион-
но наблюдение за управление на 
естествените спортни терени 
е сложно и изисква големи количе-
ства измервания и изчисления на 
данни о изображенията, 24/7/365. 
Такива системите, които съби-
рат, измерват и изчисляват ав-

тономно, могат да оповестяват 
потребителите на системата за 
извършване на дадена дейност и 
да бъдат предупредени, ако има 
нещо, което изисква внимание. 

Обсъждане

Има какво да научим, като 
се взираме в спортните тере-
ни денем и нощем. Може да  да 
тестaме данните от изображе-
нията с преносимите инстуме-
нити за точкови проби (срязва-
ща лопатка, Clegg Hammer Soil 
Tester, сензор за влага в почвата и 
др.). Това може да доведе до бърз 
и надежден начин за оценка на 
спортен терен и отстраняване 
на проблема, където е необходи-
мо, преди началото на играта.

Машинното обучение е способ-
ност, която трява да се проучва, 
защото ще разполагаме с  данни, 
базирани на топлинното и визу-
алното изображение и измерения 
характер на тервната покривка 
и времето на място и инцидент-
ното слънчево лъчение. 

Чрез събиране и базиране на 
данни за напояване, характерис-
тики на почвата, други практики 
на поддръжка, практически агро-
номически опит и машинно позна-
ване на желаната характеристи-
ка на тревните спортни терени, 
реалната интелигентност може 
да отпадне от анализа. 

Едно от предизвикателства-
та, които приемаме от очната 
ябълка, е разпознаване на образци, 
които машината може да научи и 
чрез използване на базата данни 
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направи интелигентно изявле-
ние. 

Ако всички данни са в облака, 
е възможно да се изгради алгори-
тъм, който да разпознава посто-
янни вариации от хомогенност-
та и да прилага другите данни 
към него, за да извлече твърдения 
за наученото. Оценките могат 
да бъдат повече от броене на цве-
товете  и използване на опита на 
човек, но има и други фини детай-
ли, които ще бъдат важни.

Системите ще измерват ав-
тономно и упорито тревната 
площ на спотните терени и ще 
ни информират в реално време, 
когато цветът или темпера-
турата показват, че има нещо, 
което сме поискали да ни каже, 
което е от значение за здравето 
и състоянието на тревната на-
стилка. Инструменти за анализ, 
ще ни дават подробна представа 
за тревната площ и какво тя иска 
да разкаже за себе си. Един от тях 
е индекс, който ще изпрати СМС 
на телефон в края на дневната 
светлина, в който се съобщава, 
че тревата иска вода (или не). Ре-
зултатите в реално време са дос-
тъпни от всяка точка на света 
по всяко време, като архивът е 
лесен за разглеждане.

Можем да стигнем и много по-
далеч. Чрез температурен мони-
торинг върху телата на атлети-
те по време на мач, системата 
да преценя риска от травма и да 
подава сигнал на треньора, преди 
достигане на критични нива.
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Особености на съвместната работата между
спортните клубове по борба и спортните училища 

Денислав Чамишки 

Резюме
Моделът на съвместна работа между спортните клубове по борба 

и спортните училища, за изграждане на резерв за спорта за високи по-
стижения, е утвърден, успешен инструмент за издигане престижа на 
страната с постиженията на поколения български спортисти. Водеща 
цел на спортните училища е осигуряване на условия на спортните клу-
бовете  към тях да правят качествен подбор на деца със спортен та-
лант. Да подсигурят конкурентна среда за развитието им и възмож-
ността за тяхното спортно реализиране на състезание. Задачата е, да 
проследим в последните пет години, чрез предложените програми за 
спорт за високи постижения на спортните училища, колко са спечеле-
ните медали по борба на техните ученици от балкански, европейски и 
световни първенства. Да направим съпоставка на клубовете, колко от 
спечелените медали за тези години са на ученици от спортно училище. 
Ще констатираме и анализираме данните и в табличен вид, ще бъдат 
визуализирани за изводи и препоръки за ефективността на съответни-
те програми за развитието на спорта в спортните училища. 

Ключови думи: борба; клубове; методика; спортно училище; специ-
ални програми.
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Features of the joint between wrestling sports clubs
and sports schools

Denislav Chamishki

Summary
The model of joint work to build a reserve for sports for high achievements 

between wrestling clubs and sports schools has established itself as a successful 
tool for raising the prestige of the country through the achievements of 
generations of Bulgarian athletes. The leading goal of the sports schools is to 
provide conditions for the wrestling clubs to make quality selection of children 
with sports talent. To provide a competitive environment for their development 
and the opportunity for their sporting competition. The task is to follow in the 
last five years, through the proposed sports programs for high achievements of 
sports schools, how many medals have been won by their students from Balkan, 
European and world championships. Let‘s make a comparison of the clubs, how 
many of the medals won for these years are for students from a sports school. 
We will ascertain and analyze the data and in a tabular form will be visualized 
for conclusions and recommendations for the effectiveness of the respective 
programs for the development of sports in sports schools.

Изложение

В България, в годините на 
преход, структурата на спорт-
ните училища многократно се 
реформира по отношение брой, 
териториален обхват и начини 
на финансиране. Към настоящия 
момент 25 спортни училища – 6 
държавни, финансирани чрез бю-
джета на ММС, и 19 общински из-
пълняват държавната политика, 
насочена към подкрепа на талан-
та на младите спортисти. Във 
всяко спортно училище се разви-
ва спорта борба, изграждат се 
мотивирани състезатели за на-
ционалните отбори с формирана 
позитивна житейска и професио-
нална перспектива.

Моделът за изграждане на бъ-
дещи състезатели за високи по-

стижения в спортните училища 
се утвърди като успешен инстру-
мент за издигане престижа на 
страната чрез постиженията на 
поколения български спортисти. 
Много малък процент от извест-
ните и реализирани български 
борци, не са кадри на спортно 
училище. Този модел се нуждае 
от непрекъснато приспособяване 
и реформиране с цел успешното 
му прилагане при актуалните со-
циални и икономически условия в 
страната.

Основната цел на спортните 
училища е осигуряване на условия 
за качествен подбор на деца със 
спортен талант, конкурентна 
среда за развитие, възможности 
за спортно усъвършенстване, съз-
даване на условия за реализиране 
на двойна кариера и мотивираща 
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среда за професионална и лично-
стна реализация на учениците. За 
изпълнение на тези приоритети 
се предвиждат актуализиране на 
условията за подбор и оценка на 
нивото на подготовка на спорти-
стите[1], както и прецизиране на 
учебните и изпитните програми 
за придобиване на професионална 
квалификация в спортните учи-
лища.

В системата на спорта за ви-
соки постижения водещо мяс-
то имат спортните училища 
и спортните клубове, като съ-
вестната им работа се явява 
основата на системата за ви-
соко спортно майсторство. Тя 
създава необходимите условия за 
обхващане на по-широк контин-
гент от висококласни състеза-
тели, както и състезатели от 
проектонационалните отбори, 
които се подготвят и учат в 
спортните училища и клубове. 
Тяхната подготовка следва да се 
планира, провежда и контролира 
съвместно от спортните учили-
ща и клубовете.

Най-ефективна за учениците 
с изявени дарби в областта на 
спорта, обучаващи се в спорт-
ните училища, е комбинираната 
форма на обучение по индиви-
дуален учебен план. Тази мярка 
създаде условия за подкрепа на 
младите таланти по пътя на 
спортното им усъвършенстване 
и възможност за професионална и 
личностна реализация.

Спортните клубове са глав-
ните звена в цялата система за 
физическо възпитание и спорт. 

Те имат водещата роля и голя-
мо значение за целия български 
спорт.

Всяко едно спортно училище 
подписва договори със спортни 
клубове, които се ангажират с 
подбора, селекцията и план-прие-
ма за всяка учебна година.  

Основна теза и хипотеза
на изследването

Основната хипотеза е да ус-
тановим има ли взаимовръзка-
та между спортните училища и 
спортните клубове по борба, чрез 
спечелените медали от техните 
ученици на балкански, европейски 
и световни първенства за Бълга-
рия.

Цел и задачи на изследването

Целта на изследването е да 
разберем какво е съотношението 
на спечелените медали от спорт-
ните клубове за периода 2017– 
2021 г., и каква част от ученици-
те, които са ги спечелили учат  в 
спортни училища.

Задачи: 
1. Събиране на данни за из-

следвания период, обобщаване 
и анализ на информацията чрез 
таблици и диаграми;

2. Съпоставка на спечеле-
ните медали за този период на 
учениците от клубовете, които 
учат в спортно и друго училище. 

Приложена методология и ме-
тодика
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Изследването премина през 
следните етапи:

– Проучването на официални 
сайтове [2,3], на бюлетини и про-
токоли е направено през периода  
февруари–март 2022 г.

– Преглед и обработка на със-
тезателни бюлетини и протоко-
ли през април 2022 г.

– Анализ на постиженията и 
разпределението на медалите е 
проведено през май същата годи-
на.

– Обработка на информацията 
и данните се извърши чрез ста-
тистически пакет Microsoft Word 
– Excel .    

Представяне на резултатите

В табличен вид и с диаграми ще 
представим класиране на състе-
зателите от спортните клубове, 
които са ученици и са спечелили 
медали в периода 2017 – 2021 г. от 
балкански, европейски и световни 
първенства за България.

Година Медали
от балканско 
първенство

Медали 
от европейско

първенство

Медали от световно 
първенство

2017 32 7 2

2018 43 9 2

2019 35 6 1

2020 Ковид 19 Ковид 19 Ковид 19

2021 44 8 2

На Таблица №1 е показано кла-
сирането на всички ученици, кои-
то са имали право да участват 
на първенства от такъв ранг, за 
всяка година от периода. Изклю-
чение прави 2020 г., през която не 
се провеждаха състезания заради 
световната пандемична обста-
новка. Прави впечатление голе-
мия брой спечелени медали от 32 
до 44 на учениците от балкански-
те първенства. Това се дължи на 
по-малкия брой участници в ка-
тегориите и съответно по-голе-
мия шанс за спечелване на медал, 
но за сметка на това от психоло-
гическа гледна точка е много ва-
жно състезание за бъдещото про-
фесионално и спортно израства-
не на учениците.

Спечелените медали от евро-
пейско първенство варират от 6 
до 9 на година. Същата тенден-
ция се наблюдава и при световни-
те първенства, но със значите-
лен по-малък брой медали на го-
дина между 1 и 2. Една от основ-
ната причина за по малкия брой 

Таблица 1. Класиране на състезатели-ученици 2017 – 2021 г.
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медали се дължи на самия ранг на 
състезанието. 

На Диаграма№1 представяме 
броя на спечелените медали от 
учениците по възрастови групи. 
В обхвата на учебния процес в 
средното образувание,  както и за 
спортните училища учениците 
се разделят на три възрасти:

– Възраст момчета (U15)- уче-
ници в 7 и 8 клас. 

За 2017 спечелените медали за 
България са 24, за 2018 са 29, за 
2020 не са провеждани състеза-
ния, за 2021 бележат най голям 
ръст 32 медала. Общ брой на ме-
далите 106.

– Възраст кадети (Cadets)- 
ученици в 9 и 10 клас. 

За 2017 спечелените медали за 
България са 13, за 2018 бележат най 
голям ръст – 19, за 2020 не са про-
веждани състезания, за 2021 са 15 
медала. Общ брой на медалите 62.

– Възраст юноши (Juniors)- 
ученици в 11 и 12 клас. 

Диаграма 1

За 2017 спечелените медали за 
България са 4, за 2018 и 2019  бе-
лежат постоянство и са по 6, за 
2020 не са провеждани състеза-
ния, за 2021 има увеличение с един 
медал спрямо предните години и 
са 7 медала. Общ брой на медали-
те 23.

Общия брой на спечелените 
медали от учениците за всяка го-
дина са:

– 2017 г. – 41 медала във всички 
възрасти

– 2018 г. – 54 медала във всички 
възрасти

– 2019 г. – 42 медала във всички 
възрасти

– 2020 г. – пандемия ковид 19
– 2021 г. – 54 медала във всички 

възрасти
Наблюдава се съвпадение на ме-

далите през 2018 и 2021 г. а през 
2017 и 2019 са почти идентични с 
един медал разлика. 

През целия период водеща въз-
раст по брой спечелени медали 
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е възраст момчета (U15), след 
това е възраст кадети (Cadets) и 
накрая е възраст юноши (Juniors)

На Диаграма № 2 сравняваме 
броя на спечелените медали от 
учениците които учат в спорт-
но училище (СУ) и на ученици 
които учат в други училища от 
образователната система (СОУ) 
на България. Разпределението по 
годни е както следва:

– 2017 г. – (СУ) 27 медала спрямо 
(СОУ) 14 медала във всички възра-
сти;

– 2018 г. – (СУ) 37 медала спрямо 
(СОУ) 17 медала във всички възра-
сти;

– 2019 г. – (СУ) 28 медала спрямо 
(СОУ) 14 медала във всички възра-
сти;

– 2020 г. – пандемия ковид 19;
– 2021 г. – (СУ) 38 медала 

спрямо(СОУ) 16 медала във всич-
ки възрасти.

Диаграма 2

Обсъждане 

В настоящата работа целта 
ни е да сравним резултатите и 
да разберем какво е съотношени-
ето на спечелените медали от 
спортните клубове за периода 
2017– 2021 г., и каква част от уче-
ниците, които са ги спечелили 
учат в спортни училища. От про-
учените данните се представи 
информация за разпределението 
на медалите по възрастови гру-
пи, които могат да участват на 
балкански, европейски и светов-
ни първенства за България. След 
прегледа на достъпните данни и 
нa други автори [4,5] се направи 
анализ и разчет на резултатите 
от (Таблица 1) и (Диаграма 1 и 2). 
Това дава ориентир за правилно 
използване данните от получени-
те резултати и прилагането им 
за оперативно разузнаване [6].   



78  Спорт и наука, кн. 1, 2/2022

Заключение

В резултат на получените 
резултати от обработените 
спортни бюлетини и протоколи 
представени в табличен вид и 
диаграми установихме следните 
факти и изводи:

– Констатирахме в (Таблица 1) 
броя на спечелените медали от 
учениците, които са национални 
състезатели и са представяли 
България на съответните пър-
венства;

– Спортните постиженията 
на тези ученици водят до издига-
не на спортния престиж на стра-
ната на балканско, европейско и 
световно равнище;

– Най-голям брой спечелени ме-
дали от (Диаграма 1) е на възрас-
това група момчета (U15), след-
ват кадетите (Cadets) и накрая е 
възрастова група юноши (Juniors);

– Съотношението на броя на 
спечелените медали от (Диагра-
ма 2) от учениците които учат 
в спортно училище (СУ) спрямо 
ученици, които учат в други учи-
лища от образователната систе-
ма (СОУ) на България е най-малко 
двойно повече, във всяка година, в 
полза спортното училище;

– Констатираме, че е налице 
обективна взаимовръзка между 
спортните училища и спортни-
те клубове по борба, на базата на 
спечелените медали от техните 
ученици на балкански, европейски 
и световни първенства за Бълга-
рия;

– Моделът за изграждане на 
състезатели за високи постиже-

ния в спортните училища рабо-
ти успешно;

– Специализираните програми, 
които предлагат спортните учи-
лища за квалификация и спортно 
развитие на учениците са ефек-
тивни, а аргумента са завоювани-
те медали в периода 2017 – 2021г.

Препоръки
– Събраните и обработени дан-

ни от разглеждания период мо-
гат да се приложат в програмата 
за високи постижения. Ползата 
ще бъде в няколко посоки – за да 
се осигури по-ефективен трени-
ровъчен процес,  за по-добро пред-
ставяне на международно ниво и 
не на последно място – за да може 
още по-добре да се развие потен-
циала на младите, талантливи 
спортисти.

– Прилагане на различни подхо-
ди за стимулиране на учениците 
и учителите по спортна подго-
товка ( треньори) за постигнати 
високи спортни резултати.
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Брой 1, 2/2022

Устройства за тестване на повърхности
в управлението на есествени спортни терени

Пламен Матеев

Резюме
Повърхностно тестване на терени с механични устройства, оси-

гурява незабавно оценка на теренните свойства на повърхността, без 
изискване да се изчака за последващи резултати или да се планират 
методики за изпитване, характерни за лабораторни или биомеханич-
ни анализ.  Има редица тестови устройства, всяко със своите силни 
и слаби страни. Устройствата могат да бъдат категоризирани в две 
големи категории: 

Устройства, които осигуряват поглед върху общото състояние на 
повърхността;

Устройствата в рамките на тази категория характерно предоста-
вят повърхностни данни, с информационен характер и не са конкрет-
но приложими към взаимодействието: спортист-повърхност. Тези ус-
тройства обикновено се използват за сравняване на повърхности, да се 
сравняват данните в цялото съоръжение или през времеви интервал. 

Устройства, които имат за цел да възпроизведат или дадат пред-
става за взаимодействието между спортист и повърхност. Тествови 
устройства, които осигуряват основни данни за повърхностнa класи-
фикация, сравнителен анализ и състоянието на повърхността. Въпре-
ки това, те не оценят специфичните повърхностни механизми, участ-
ващи в взаимотношението: спортист или нараняване.

Ключови думи: спортни повърхности, повърхностно тестване, ме-
ханични устройства, методики за изпитване, биомеханични тестове, 
спортни натоварвания
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Surface testing devices in natural sports
field management

Plamen Mateev

Resume
Surface testing of terrains with mechanical devices provides immediate 

assessment of the terrain properties of the surface, without the need to wait for 
further results or to plan test methods specific to laboratory or biomechanical 
analysis. There are a number of test devices, each with its own strengths and 
weaknesses. Devices can be categorized into two major categories:

1) Devices that provide an overview of the general condition of the surface;
Devices within this category typically provide surface data, informational in 

nature and not specifically applicable to the interaction: athlete-surface. These 
devices are typically used to compare surfaces, to compare data across the facility 
or over time.

2) Devices that aim to reproduce or give an idea of  the interaction between 
the athlete and the surface. Test devices that provide basic data for surface 
classification, comparative analysis and surface condition. However, they do 
not appreciate the specific superficial mechanisms involved in the relationship: 
athlete or injury.

Уводна част

Повърхностно тестване на 
терени с механични устройства, 
осигурява средства за незабавно 
оценка на теренните свойства 
на повърхността, без изискване 
да се изчака за последващи резул-
тати или да се планират мето-
дики за изпитване, характерни 
за лабораторни или биомеханич-
ни анализ.  Има редица тестови 
устройства, всяко със своите 
силни и слаби страни. Преглед 
на литературата показва, че ус-
тройствата могат да бъдат ка-
тегоризирани в две големи кате-
гории: 

1) Устройства, които осигуря-
ват поглед върху общото състоя-
ние на повърхността;

2) Устройства, които имат за 
цел да възпроизведат или дадат 
представа за взаимодействието 
между спортист и повърхност.

Цел

Целта на научното изследва-
не е да се подобри разбирането 
за механичното поведение на ес-
тествените тревни спортни 
повърхности, за да се вземат ак-
деватни решения за управление 
на естествените спортни тере-
ни в България.
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Устройства Категория 1
Устройствата в рамките на 

тази категория предоставят 
повърхностни данни, с информа-
ционен характер и не са конкрет-
но приложими към взаимо-
действието: спортист-повърх-
ност.  Тези устройства обикно-
вено се използва за сравняване на 
повърхности или да се сравняват 
данните на целия терен или през 
даден времеви интервал.  Някои 
устройства в рамките на тази 
категория първоначално са били 
разработени за използване в дру-
га индустрии, но се приемат за 
използване на естествена трев-
на повърхност, поради кратко-
то време на събиране на данни 
и ефективност на разходите в 
прилагане.

1.1 Устройства с вертикално спускане 

Денивелационните устрой-
ства имат за цел да определят 

количествено поведението на 
повърхностите на трева за па-
даща сонда.  Clegg Impact Soil 
Tester е най-често използваното 
устройство. [14]. Клег измерва 
количествено твърдостта при 
въздействието с повърхността 
на спортния терен.  Първона-
чално е бил разработен, за да на-
прави оценка на твърдостта на 
тротоарни настилки, но по-къс-
но се възприема за количествено 
определяне на спортни настил-
ки.  Устройството се състои от 
цилиндричен кожух и сонда от 0,5 
кг или 2,25 кг с интегриран аксе-
лерометър, който се пуска от оп-
ределена височина (0.55 m и 0.45 
m съответно) чрез вертикална 
направляваща тръба .  Сондата 
обикновено пада многократно 
върху повърхността (до четири 
пъти).  Върхово забавяне на сон-
дата след удара с повърхността, 
се записва в ускорение (G), като 
по-висок стойност се равнява на 

2.25 килограмовото CIST устройство , което предоставя мярка за забавяне на 
пиковия спад на сондата след контакт с повърхността. 
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по-трудна повърхност.  Долните 
пикови стойности на отрица-
телното ускорение, са в резул-
тат на пъти по-дълъг контакт 
със земята предимно в резултат 
на по-големи пластични деформа-
ции. [41], [5] 

0,5 кг CIST сонда е била използ-
вана като стандарт в началото 
PQS проучвания във Великобри-
тания, [9]; [6]; докато в момен-
та по-често измползвана е 2,25 
кг CIST сонда.  В 2.25 кг сонда се 
счита за по-малко чувствителна 
към въздействието на тревните 
листа и данните са по-малко про-
менливи от 0,5 кг сонда . [41]; [5]. 
Изборът на данни от падането, 
използван за повърхностно харак-
теризиране варира в литерату-
рата – изследователи съобщават 
за използване на първия, трето 
и четвърто падане в една и съща 
точка . [19] [12].

CIST е популярен инструмент 
тестване поради своята надежд-
ност, относителната достъп-
ност, преносимост, и предоста-
вяне на данни, защото е лесно да 
се тълкува.  [5]

Устройството се използва за-
едно с Studded disk Apparatus, за 
да се определи количествено ме-
ханичното поведение на терени 
под рамката PQS. Използва се 
също и в стандарта за оценка на 
поглъщане на удара за естествени 
тревни терени в САЩ.   [6];  [3]. 
„Приемливи“ и „предпочитани“ 
бенчмарковите диапазони са оче-
видни за въздействието на твър-
достта на естествени тревни 
терени оценени с CIST. Първона-

чално те са били разработени за 
футбол и ръгби, като данните са 
корелирани с данни на личностни 
възприятия на играча за комфорт 
и сцепление. [6]

Процедурата извършена за Ав-
стралийски футболни повърхно-
сти  [2] определя горната граница 
на повърхностната твърдост, за 
да се определи дали повърхности 
са безопасни за игра. В австралий-
ския футбол терени, надвишава-
щи максималната стойност (120 
G) са затворени. [51].

Тази стратегия е в интерес на 
играчите, заради намаляне риска 
от нараняванията, които мо-
гат да възникнат в резултат на 
игра на по-твърди повърхности. 
Въпреки това, границите на ре-
ферентните не се основават на 
никакви данни, определени на-
раняване или отклонения на ос-
новните движения и реакции в 
човешкото тяло и затова има 
колебания в миродавността на 
оценката, за преценка дали по-
върхностите са безопасни за игра 
на това основание.

Поведението на естествени-
те тревни терени показва, че за 
да се прецени специфичните въз-
действия, възникващи по тези 
повърхности, условията на на-
товарване (величина и скорост 
на концентрация на сила, време 
за контакт) измерването тряб-
ва да бъде повторено. Предишни 
изследвания показават, че маса-
та, височината на пускане, фор-
мата и номера на повторенията, 
влияят на данните и класацията 
на спортните настилки. (Nigg и 
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Yeadon, 1987; Nigg, 1990; Съкрате-
те,2003).

Данните от CIST често се из-
ползват, за да отнасят потен-
циала на смекчаване на въздейст-
вието между един спортист по 
време на контакта си с повърх-
ността.  Редица изследвания из-
тъкват, че условията на нато-
варване на CIST не са в съответ-
ствие с тези на един спортист 
и устройствата, не биват да бъ-
дат използвани за тази цел. [33], 
[43] , [53];

Въпреки, че устройствата 
CIST предоставят само един по-
върхностен параметър (върхово 
намаляване на скоростта), чрез 
тях се определят и други пара-
метри на въздействието, като 
са взети в предвид данни за ус-
корението с течение на време-
то.  Тези параметри включват 
въздействие “време”. Времето 
за достигане на пикова забавяне, 
сила и деформация.  [8], [41],  [10].

Каре и Haake (2004)  установя-
ват, че синтетичните повърхно-
сти, използвани за спортни тере-
ни се измерват по подобен начин 
(коефициент на реституция), въ-
преки вариациите в данните за 
върхово намаляване на скорост-
та, но тази променлива не е дос-
татъчно да характеризира тези 
повърхности.  [10]

Rogers и Waddington (1990),  до-
пълват ,че когато се сравняват  
естествено затревени и спорт-
ни терени с изкуствени настил-
ки, трябва да се използват двата 
пика на намаляване на скорост-
та и времето,  като се отчита 
ефектите на тревата и листа-
та в въздействието.  Въпреки 
тези констатации, този подход 
за тестване на повърхностните 
не се извършва редовно, защото 
намалява ефективността на из-
ползване на CIST устройствата 
и трудностите при събиране и 
адаптиране на данни.  [41]

F355-A 
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Устройствата F355-A се из-
ползват за оценка на естествени 
и синтетични американски фут-
болни игрища и са с по-тежка маса 
(9,1 кг) и по-голямо лице (диаме-
тър -128 mm) от CIST. Условията 
за натоварване на устройството 
възпроизвеждат ускорението на 
главата на американските фут-
болисти, [4], при контакт с по-
върхността, въпреки че формата 
за контакт не е аналогична.  [43] 
Устройства, оценящи риска от 
нараняване на главата от спорт-
ни повърхности се са достатъчно 
използвани, особено при естест-
вените спортни терени. 

Дефинираните отклонения в 
реакцията на главата, като ин-
дексът на тежест (SI) и нара-
няването на главата, са прило-
жени в тестовите устройства, 
разработени да възпроизвеждат 
въздействия на човешка глава в 
автомобилни краш тестове и на 
площадки в производствени ин-
дустрии. Възприет е критерий за 
оценка на опасността от нараня-
ване на главата върху естествен 
тревен терен от елитно ниво 
срещу шест вида синтетични по-
върхности.  [43], [47]

 Установено е, че повърхност-
та на естествената трева се 
държи подобно на изкуствените 
повърхности, въпреки че рискът 
се счита за по-голям в централна-
та зона на терена, която се под-
лага на по-голяма интензивност 
на играта (в резултат на почве-
ното уплътняване).  Установено 
е, че рискът от нараняване на 
главата може да бъде по-голяма 

от естествени тревни терени, 
които не са правилно управлява-
ни (твърди глинести терени), и 
че синтетичната трева предла-
га по-последователно равнище на 
безопасност. Тази област се нуж-
дае от допълнително внимание, с 
по-голямо количествено опреде-
ляне риск от травма на главата 
върху естествените тревни те-
рени.

1.2 Пенетрометрични  устойства

Пенетрометрите, обикновено 
се използват в селското стопан-
ство и строителни изследвания, 
за да предостави обективна мяр-
ка за силата на проникване в поч-
вата. [31]

С тяхна помощ може да се оце-
ни повърхностното състояние 
на естествени тревни спортни 
настилки и резултатите да се 
използват за количествено опре-
деляне на твърдостно прониква-
не в повърхността.  [38]

Два различни типа пенетро-
метъри се използват при тес-
товете на естествени тревни 
терени: пенетрометър на ко-
нус и френски динамичен падащ 
тип пенетрометър.  Конусните 
пенетрометри могат да се раз-
личават по състав, но винаги се 
състоят от конусовиден накрай-
ник на вал, който се вкарва в поч-
вата.

Устойчивостта на почвата 
при пронинкване на сондата се 
измерва с данни често предста-
вени от гледна точка на усилие 
или енергия.  [21]
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Конусен пенетрометър, за оценка на 
устойчивостта на проникване в ес-
тествени тревни спортни терени

Данните се извеждат ръчно 
или автоматично, в зависимост 
от сложността на устройство-
то. Дълбочината на която може 
да проникне сондата в почвата, 
зависи от дължината на сондата 
и твърдостта на почвата и няма 
стандартен протокол за дълбо-
чинно тестване на естествени 
тревни терени. Въпреки, че е за-
висим от компресия и триене, 
пенетрометъра на конус осигуря-
ва индиректно измерване на си-
лата на срязване на почвата, при 
усилието на стика да продължи 
низходящото си движение в поч-
вата. [26] Този неуспех може да 
бъде породен от разделянето на 
почвата, невъзможност на сря-
зване или компресиран слой на по-
върхността на почвата [21], кое-

то води до преобладаваща комби-
нация на срязване и компресия на 
дълбочина 3-5 пъти диаметъра 
на сондата. [1]. 

Конусни пенетрометри са били 
използвани в проучвания [46],  за 
оценка на проникване на твърдост 
на ръгби игрища в Нова Зеландия 
(на дълбочина до 50 mm),  [6] , кои-
то оценяват футболни игрища на 
дълбочина 20 мм. При оценката на 
устройства за използване при пос-
ледващо въведена PQS рамка се от-
хвърля [6], бъдещото използване 
на конусни пенетрометри заедно с 
три други методики за изпитване 
на терени (срязване с лопатки, те-
стови забавяния на футболни ма-
чове и модифицирани устройства-
та за сцепление). Въпреки, че няма 
конкретна причина за отхвърля-
нето на пенетрометъра, тези ме-
тоди са счетени като ненадеждни 
за използване или на терен, или да-
нните от тях са силно корелирани 
с параметри, измерени от други 
устройства.

Френският падащ тип пенет-
рометър измерва разстоянието 
на проникване на стик с квадрат-
но сечение от 1 cm 2, когато той 
прониква в повърхността чрез 
инерцията на масата на 1кг от 
височина: 1 м. [12]

Този тип пенетрометър ха-
рактеризира повърхността с 
по-бързи темпове, отколкото 
пенетрометър на конус и е по-
пулярно тест устройство за из-
питване при естествени тревни 
спортни игрища и състезателни 
писти в Австралия и Нова Зелан-
дия. [32],[38], [39];
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Oрчард (2001) Счита, че е по-
добър инструмент за оценка 
на твърдостта на естествени 
тревни спортни повърхности 
от CIST устройствата, тъй 
като те проникват в органич-
ния (тач) слой на тревата и не 
са чувствителни към дължината 
на тревните листа.   Доказано е, 
че в сравнение с CIST, данните 
от това устройство,  се корели-
рат по-добре при писти за конни 
надбягвания, което предполага, 
че твърдостта на повърхност-
та, измерена чрез пенетрометър 
осигурява по-добра представа за 
потенциала на връщане на енер-
гия и следователно- спортното 
постижения на конете [32] 

Подобно на CIST, пенетро-
метър устройствата са лесни 
за употреба, сравнително дос-
тъпни, преносими, предоставят 
данни, които лесно се тълкуват 
– дълбочината на проникване е 
използвана като индикатор за 
сравняване на повърхности в ав-
стралийския футбол. [37]

Недостатък на устройство-
то, отново подобно на недоста-
тъци на устройството за CIST, 
е функцията на устройства (къ-
дето сонда прониква в почва) не 
репликират на взаимодействи-
ята на играчи или как топката 
отразява повърхността, които 
са контролирани чрез натиск и 
хоризонталните сили на срязва-
не. Въпреки това се счита, че из-
ползването на пусков тип пенет-
рометри репликира в масата на 
падане и може да бъде модифици-
рано, за да се прецени съотноше-

нието на проникване на бутонки-
те на атлетите.

1.3 Устройства, определящи коли-
чествено устойчивостта на хоризон-
тално срязване 

Stydded disk apparatus е най-
популярния за  полево тествово 
устройство за оценка на хори-
зонталната устойчивост на 
срязване на повърхности. Терми-
нът „устойчивост на срязване” 
по-често се заменя като „сцепле-
ние“, когато се разглежда, като 
измерим параметър за устрой-
ството.  Това устройство се из-
пълнява под PQS рамка от FIFA 
за тестване на синтетичнни 
тревни терени. [17], [22]; Дискът 
се състои от шипове върху кръг-
ла плоча зареден с 40 кг маса на 
централния вал. Дискът съдържа 
шест шпилки (15-мм дължина). По 
време на работа, устройството 
се пуска от стандартна височина 
60 мм, за да се даде възможност 
на шпилките да проникват изця-
ло в повърхността.   Използва се 
въртящ момент за завъртане на 
вала и диска през тревата, като 
максималната стойност се из-
ползва за мярка на устойчивост-
та на срязване на тревата.

Основната цел в управление-
то на повърхността през 1980 г., 
когато стандартите са разра-
ботени за първи път е да се по-
стигнат повърхности с доста-
тъчно сцепление, като по този 
начин потвърждават тезата , 
че прекомерното повърхностно 
сцепление може да допринесе за 
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наранявания при атлетите. По-
добен до CIST, тези ограничения 
за сцепление са приложени спря-
мо възприятията на играча към 
желателно сцепление, а не върху 
биомеханичните данни за риска 
от нараняване при контакт със 
спортната повърхност. [6]

През годините са разработе-
ни различни варианти на апара-
та за използване при естестве-
ни тревни терени. DPI & F Turf 
tester  [40] е разработен, за да се 
увеличи надеждността на тест-
ване с апарата, чрез автомати-
зиране на пада на оборудването 
върху тревата и въртенето на 
вала при зададена скорост, за да 
се минимизира грешката, която 
може да се получи при използване 
на това оборудване.  [51]

Устройството също измерва 
количествено въртящ момент 
по отношение за преместване, 
за да възпроизвеждат профили на 
измерванията.  [13];

Анализира въртящия момент 
при използване на диска с шипо-
ве и добавя наклонени сензори за 
апаратурата за определяне на 
устойчивостта на тревата не 
само в почвата, но при различни 
степени на въртене.  Тези данни 
се считат за важни за разбиране 
появата на ACL нараняванията, 
където по-голям въртящ мо-
мент при по-ниски степени на 
въртене могат да увеличи риска 
от нараняване.

Устройството се използва ус-
пешно за пресъздаване на движе-
нията на атлета, като макси-
малният въртящ момент създа-
ден от тревата върху шиповете 
обикновено възниква при около 30 
° на въртене, въпреки че са изме-
рени различия между тревни ви-
дове. След 45 ° на въртене, стой-
ности на въртящия момент 
намалява, когато шиповете дос-
тигнат изкопа от тяхната ро-
тация.
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Дискът с шипове и варианти-
те посочени по-горе, трябва да 
бъдат считани за предоставяне 
на общи индикатори на хоризон-
тално повърхностно съпроти-
вление на срязване.  Въпреки, че 
измерват силите, приложени към 
шипове от тревата, граничните 
условия (конфигурация на шипо-
ве, материал на плочите / шипо-
ве) и условията на натоварване 
(ориентация, скорост и величина 
на усилието) не представляват 
движенията на спортистите 
адекватно и не може да се из-
ползват, за да се предскаже точ-
ното сцепление. Тези условия се 
разглеждат като първостепенни 
от  [35], за да предоставят точ-
ни показания на сцеплението на 
ралични спортни настилки.  Из-
ползването на тези устройства 
е  възпрепятствано и от изисква-
нето за използване на 40 кг тегло 
за нормална сила по време на ра-
бота, което означава, че тества-
нето с устройството е трудно и 
отнема много време.

Shear vane е бил използван в би-
омеханични проучвания, за да се 
оцени количествено съпротивле-
нието при усукване при срязване 
на естествени тревни спортни 
терени [6 ]  и в ранни PQS проуч-
вания. Холмс и Бел (1986). 

Устройството се използва за 
определяне на ефекта на различ-
ни практики за управление на 
повърхностното механично по-
ведение на естествените спорт-
ни терени.   [41] Устройството 
се състои в перка от една пръч-
ка с четири остриета, която 

се вкарва в почвата и се върти. 
Въртящият момент, необходим 
за предизвикване на срязване на 
почвата в цилиндъра от ръба на 
лопатките се представя като 
мярка на неотводнената якост 
на срязване на почвата.

Дълбочината на повърхност-
та на потребителския профил 
е променлива от размера на ос-
триета, които се използванат, 
типично това са 32 мм дълги ос-
триета.  [6]

Срязването с лопатки е попу-
лярно средство в селското сто-
панство и други почвени индус-
трии, заради тяхната лекота на 
използване и осигуряването на 
по-ефективна и по-малко трудо-
емко средства за количествено 
ротационно съпротивление на 
срязване на естествени трев-
ни спортни терени от апарата 
с диск и  шипове. Не е известно 
защо това устройство не се из-
ползва по-често при оценката 
на естествени терени и се пре-
небрегва за бъдеща употреба при 
PQS тестване.  [6]

 Вероятно това е така, защо-
то данните не са линейно коре-
лирани с апарата с диск и шипо-
ве. Липсата на корелация е веро-
ятно, поради различните дълбо-
чини на срязване на устройства-
та, промяната в приложените 
сили и конфигурацията на компо-
нентите на срязване. 

Както и устойчивостта на 
срязване при въртене, трансла-
цията на устойчивостта на сря-
зване се измерва на естествени 
спорни терени, като доминиращ 
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фактор в биомеханичното дви-
жение „спиране“ и изтласкане 
с предната част на стъпалото 
[10].  Clegg Turf  Shair Tester е ус-
тройство, осигуряващо измерва-
ния на този участък. То попада 
в категория I от повърхност-
ни устройства, като не повта-
ря въздействията на спортист 
при специфично натоварване или 
гранични условия. Регулируема 
срявана плоча (50 мм ширина; 10 
– 50 мм дълбочина) се вкарва в 
тревата на терена, а максимал-
ната измерена транслацията на 
сила на срязване е когато дръж-
ката е изтеглена назад. Данните 
са представени в Nm, записани с 
уред за измерване на напрежение.  

При движението на завърта-
не, устройството повдига тре-
вата, като това срязване е хори-
зонтално и се счита, че устрой-
ството измерва съпротивление-
то на тревната повърхност при 
завъртане. [44]

Това устройство се използва 
в изследванията при оценката 
на натрупването на остатъчна 
биомаса на трева и влияе върху 
качеството на играта. [13],  [44].

Други приложения на устрой-
ството не може да се намери 
в академичните изследвания, 
което ограничава обективната 
оценка на устройството.

Апаратът с диск и шипове ос-
тава най-популярното устрой-
ството оценящо устойчивост-
та при хоризонтално срязване 
на естествена тревни спортни 
терени, тъй като няма друго 
универсално прието устройство. 

Неефективността на използване 
на устройството се изразява в 
това, че за да се направи оценка 
се изисква определена устойчи-
вост на срязване и събирането на 
данни изисква по-висока времева 
и пространствена разделителна 
способност.

Устройства от II категория

Тестване на устройства, кои-
то осигуряват основни данни 
(Категория I) са полезни за по-
върхностнa класификация, срав-
нителен анализ и определяне на 
моментното състояние на по-
върхностт. Може също и да се 
съпостави насъпила контузия  с 
данни от устройството. 

Въпреки това, тези устрой-
ства не оценят специфичните 
повърхностни механизми, участ-
ващи в взаимотношението: спор-
тист или нараняване. Най-труд-
ни и времеемки са биомеханич-
ните тестове върху естествена 
тревна настилка. Това означава, 
че количественото определяне на 
взаимодействие атлет-повърх-
ност, чрез прилагане на механич-
ните устройства за изпитване  
често е незадоволително. За да се 
избегне това, на терен е необходи-
мо да се измерят параметри от 
повърхноста, като съотношени-
ето на разсейване/върната енер-
гия под въздействието на специ-
фични спортни натоварвания на 
обувките върху повърхността.     
Необходимо е да се определят ко-
личествено тяговите сили, свър-
зани с конкретни спортни движе-
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ния. Разработени са тествови ус-
тройства за използване на спорт-
ни повърхности, които оценяват 
тези параметри . Въпреки това, 
механичните устройства в мо-
мента не осигуряват цялостна 
репликация на взаимодействие-
то атлет-повърхност, както и 
комплексния характер на нато-
варването на повърхността от 
спортиста.  [33

Устройствата за тестване в 
тази категория имат за цел да 
възпроизведат определен аспект 
на спортно натоварвене: напр. 
репликация на конкретни гранич-
ни условия, ротационни ъгли, съв-
местни позиции с крака, величина 
и скорост на приложения на на-
прежението.  Някои устройства 
имат за цел специфично да репли-
кират условия на натоварване, 
следователно може потенциално 
да се разследва риска на наранява-
не от повърхностите.

2.1 Симулиране въздействия играч – 
повърхност 

Този тип устройство има за 
цел да определи потенциалното 
количество на поглъщане на удар, 
което състезателите получа-
ват, когато си взаимодействат 
със различните спортни настил-
ки.  „Изкуствени“ спортни ус-
тройства обикновено се използ-
ват на синтетични и полимерни 
спортни тревна повърхности. 
Чрез бягане се оценят повърх-
ности : специфични вертикална 
сили на въздействието спорти-
ста в тяхната продължител-
ност по време на движение. 

Изкуствен Спортист Берлин 
се използва от FIFA за синте-
тични спортни игрища. [17], [22] 
Устройството е с тежест 20 ки-
лограма, която се отделя от ви-
сочина 55 мм върху пружина (ско-
ваност 2000 кНм-1). Тест сензора 
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е позициониран върху метал крак 
(диаметър 70 мм), като пружина-
та осигурява подходящо време за 
контакт на тест крака върху по-
върхността. [6]. Разсейването на 
енергията на спортната повърх-
ност се представя като отно-
шение на намаляване на силата в 
сравнение с бетонна повърхност. 
[15]

Щутгарт версията на това 
устройство (AAS) е подобно по 
принципа на  повърхностната 
деформация на AAB , но теглото 
е спаднало от 120 мм върху пру-
жина с твърдост 40 N m  -1  ,  из-
местване на сензори.  FIFA пред-
виждат намаляване на силата 
в диапазона 60-70%, когато се 
измерва с помощта на AAB и по-
върхностна деформация между 
4-8 мм при използване на AAS за 
спортни повърхности на синте-
тична трева – две звезди по ак-
редитация на FIFA. Актуализира-
ната версия на тези устройства 
е включено в IRB тестването на 
синтетична трева. [18].

Усъвършенстваният изкуст-
вен състезател (AAA) има за цел 
да измери намаляването на сила-
та и деформацията, чрез включ-
ването на акселерометър вместо 
динамометър. [53], [22]

Естеството на AAB се състои 
в прилагане пикова сила и измер-
ването на повърхността и зависи 
от повърхностната скованост: 
въздействието на сили върху бе-
тон трябва да бъдат между 6,4 
кН и 6,9 кН, докато силите над 
2,6 кН не са наблюдавани по син-
тетични повърхности, а над 3,9 

кН върху полимерна лекоатлети-
ческа писта.  [53]

Използваните енергийни ус-
тройства за оценка на взаимо-
действието спортист – спортна 
повърхност, поддържат пикови 
сили за различна твърдост на ця-
лата повърхност, за да компенси-
рат различните нива на абсорб-
ция на въздействието. [16], [23], 
[49];

За разлика, биомеханични дан-
ни (пик на ударните сили) са по-
казали, че класират повърхности 
в същия ред като Изкуствени-
те Атлети в сравняването на 
спортни терени на синтетична 
трева с различна твърдост в ин-
тегриран проучване. [26]

Независимо от противоречи-
вите доказателства, компенса-
торни корекции не са предоста-
вени за случайни сблъсъци на игра-
чи в повърхността. Затова при 
тестване с тази цел [15], [53] се 
счита, че следва да се разработят 
устройства за въздействието 
със спортни повърхности в със-
тояние да променят силата и на-
прежението, което прилагат към 
повърхността, за да се компенси-
ра промяната в натоварването, 
което да се прилага за нелинейни 
спортни повърхности.  Силите, 
напрежението и стойностите 
на натоварването, прилагани от 
спортисти не се моделира лес-
но, като съществува спектър от 
променливи влияещи на тези па-
раметри, например предприето-
то биомеханично движение, ско-
ростта на движението, масата 
на играча, стила на тичане, обув-
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ките и индивидуалните качества 
.[34], [36], [45],[20].

Необходима е повече работа, 
за да се характеризират специ-
фичните ударни сили на спорти-
стите и продължителността им 
върху естествената тревен те-
рен, за да бъдат повторени спе-
цифичните им движения. 

Въпреки широкото им прие-
мане и прилагане на синтетични 
тревни повърхности, използва-
нето на Изкуствени спортни ус-
тройства на естествени тревни 
терени е ограничено. 

[50] Използват се за оценка 
на деформация на естествени 
тревни повърхности от различ-
ни тревни видове; [27] оценя-
ват намаляването на силата и 
деформацията на естествени и 
синтетични тревна повърхно-
сти. В ранни проучвания за син-
тетични и естествени тревна 
терени [6] се използват AAS при 
прилагана рамката PQS.   Измер-
ването на двата вида повърх-
ности са с подобни стойности, 
достигащи до 7,4 мм. Нито едно 
от тези изследвания не са оце-
нили Изкуствените състезате-
ли за бъдещото им използване 
на естествени тревни терени. 
Предполага се, че цената на тези 
устройства и големите пластич-
ни деформации, които могат да 
възникнат по тези повърхности 
са ограничаващи за използването 
на устройствата.  Тези малот-
райни деформации не се срещат 
върху изкуствени повърхности 
и ограничаването на използване-
то на устройствата с ограниче-

на измерима гама на деформация 
на естествена трева, [53],[42] на 
терен  при оценка на синтетични 
хокейни игрища, посочва, че AAB е 
трудно да се транспортира и не 
може да се използва в мокро вре-
ме, поради електрическите ком-
поненти на устройството.

Сходно устройство на изкуст-
вените състезатели, който да 
оценява специфични въздействия 
атлет-повърхност, липсва за из-
ползване на естествени тревни 
спортни терени.  Това ограни-
чава директното сравняване на 
поведението на естествения и 
изкуствен тревен терен и раз-
бирането на съотношението на 
еластична и пластична деформа-
ция, възникнал на естествената 
тревна насилка под специфично-
то натоварване на атлета.

2.2 Тракшън измерване
на повърхностни 

От литературата става ясно, 
че има по-голям брой устройства 
за изпитване, които са разрабо-
тени, за да се направи оценка на 
задвижващата сила и движения-
та. Броят на тягови устройства 
в рамките на тази категория е 
нараснал бързо през последните 
години в отговор на съответ-
ствието между сериозни нараня-
вания, като предната кръстни 
връзки (ACL) и прекомерната хо-
ризонтална сила на повърхност-
та. [24].

Производителите на спортни 
обувки са двигател на изследва-
ния в областта на биомеханични-
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те проучвания и целта е да се въз-
произведе количествено специ-
фичните движения на спортист. 
Основната форма на устрой-
ствата, разработени в рамките 
на тази категория са подобни на 
принципа на апарата с диск и ши-
пове, но измерват сцеплението 
на въртене на повърхността при 
различни обувки и дизайн. Следо-
вателно, тези устройства по-
тясно репликират граничните 
условия на спортистите.  Те са 
използвани за оценка на дизай-
на на обувката при сцеплението 
върху естествена трева и вариа-
ции на различни синтетични по-
върхности. [50], [7], [24] и [25].

Уред, подобен по принцип тези 
устройства, позволява да се опре-
дели количествено въртенето и 
транслацията на сцепление с по-
върхността. [52]

Друго подобно устройство за 
измерване на сцеплението с по-
върхността е настроено за раз-
читане на характеристиките 
на сцепление на различни обувни 
конструкции. 

Например, Ламбсън [24] показ-
ва, че по-високата устойчивост 
на въртене на обувките с по-дъл-
ги шипове е свързана с значително 
по-висока степен на наранявания 
в американски футбол за спорти-
сти, носещи тези обувки. Недос-
татък на този тип устройства 
е, че са трудно преносими, по-го-
лямата част на събиране на дан-
ни се извършва в лаборатории. 

Устройство PennFOOT, е по-
преносимо от гореспоменатите 
устройства като се транспор-
тира на колела и се използва за 
оценка на повърхностите на мяс-
то. [29],[30].
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Устройството позволява из-
мерване на въртеливо сцепле-
ние, разнообразие от обувки и 
промяната в прилагането на 
сила.  Недостигът на PennFOOT 
и устройствата посочено по-го-
ре е, че движенията, прилагани 
от обувките не са базирани на 
движения, изпълнявани от спор-
тисти, оставяйки несигурност 
по отношение на поведението на 
повърхността при специфични 
спортни движения.

Увеличаването на сложността 
в други разработени устройства 
се състои в репликиране на специ-
фични движения или осигуряване 
на по-автентични условия на на-
товарване, посредством тесто-
ви бионични крака или съвместно 
с движения на спортисти. 

Всички устройства имат за 
цел да се определи количествено 
нивото на сцепление на спорти-
сти и повърхности, независимо 
дали това е от гледна точка на 
отместване на тест крак в по-
върхността, сили приложени към 
тест на стъпалото или въртящ 
момент на стави.

Те предлагат възможност за 
по-нататъшно разбиране на при-
родната трева по отношение 
взаимодействието атлет-по-
върхност.  Бионичните крака и 
глезените на някои от устрой-
ствата позволяват репликация 
на редица човешки движения, 
които могат да бъдат тествани. 

Развитието на устройството, 
означава да се разбере допусти-
мите отклонения на човешкото 
тяло от външни сили и трябва 

да бъде проучена допълнително 
в бъдеще.  Недостатък на тези 
устройства е, че няма стандар-
тизиран подход за използването 
им, като кръстосано сравняване 
на резултатите е трудно.   Дан-
ни за използването на тези ус-
тройства на  на място  върху ес-
тествени тревни повърхности 
е ограничено. Това се дължи на 
трудност при транспортиране 
на устройствата за ползване  на 
място, на трудоемкия характер 
на тестване с тях и изискване 
за обучени оператори.  Разходи-
те за разработването на тези 
устройства показва, че те често 
са изградени като „еднократни“, 
и възможностите са  ограничени 
към по-нататъшно събиране на 
данни на различни физически и 
климатични условия. В резултат 
на тези ограничения, става ви-
дно, че тези видове устройства 
ще останат като изследовател-
ски инструменти за обозримото 
бъдеще.

Изводи

Изводи за устройства с вер-
тикално спускане: 

Редица изследвания показват, 
че условията на натоварване на 
CIST не са в съответствие с тези 
на един спортист и устройства-
та не могат да бъдат използвани 
за тази цел. Въпреки, че CIST пре-
доставя само един повърхностен 
параметър (върхово намаляване 
на скоростта), се взема в пред-
вид и друг параметър: течение-
то на времето. Синтетичните 
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повърхности се измерват по по-
добен начин, въпреки вариациите 
в данните за върхово намаляване 
на скоростта. Но тази променли-
ва не е достатъчно да характери-
зира повърхността.  Трябва да се 
сравняват данните между затре-
вени и почвени изпитвания, като 
се отчита въздействието от 
ефекта на листата на тревата. 

Изводи за пенетрометрични 
устойства 

Подобно на CIST, пенетро-
метър устройствата са лесни 
за употреба, сравнително дос-
тъпни, преносими, предоставят 
данни, които лесно се тълкуват 
– дълбочината на проникване е 
използвана като индикатор за 
сравняване на повърхности в ав-
стралийския футбол.  

Недостатък на устройство, 
отново подобно на недостатъци 
на устройството за CIST, е функ-
цията на устройства (сонда про-
никваща в почва) не репликират 
на взаимодействията на играчи 
или как топката отразява повърх-
ността, които са контролирани 
чрез натиск и хоризонталните 
сили на срязване. Въпреки това се 
счита, че използването на пусков 
тип пенетрометри може да бъде 
модифицирано, за да се прецени 
проникването на бутонките в по-
върхността на терена.

Изводи за устройства опре-
делящи устойчивостта на хори-
зонтално срязване: 

Дискът с шипове и варианти-
те посочени по-горе, трябва да 

бъдат считани за предоставяне 
на обща индикатори на хоризон-
тална повърхностно съпроти-
вление на срязване.  Въпреки, че 
измерват силите, приложени към 
шипове от тревата, граничните 
условия (Конфигурация на шипо-
ве, материали на плочи / шипове) 
и условията на товарене (Ори-
ентация, скорост и величина на 
усилието) не представляват дви-
жения на спортисти и не може 
да се използва, за да се предскаже 
точното сцепление. Тези условия 
се разглеждат като първостепен-
ни, за да предоставят точни по-
казания на сцепление на спортни 
настилки.  

Използването на тези устрой-
ства е също възпрепятствано от 
изискването за използване на 40 
кг тегло като нормална сила по 
време на работа което е необхо-
димо, което означава, тестване-
то с устройството е трудно и 
отнема много време

Изводи за устройства за си-
мулиране на въздействия: Играч 
– повърхност

Необходима е повече работа, 
за да се характеризират специ-
фичните ударни сили на спорти-
стите и продължителността им 
върху естествената трева, за да 
бъдат повторени специфичните 
им движения. 

Въпреки широкото им прие-
мане и прилагане на синтетични 
тревни повърхности, използва-
нето на Изкуствени спортни ус-
тройства на естествена трева 
е ограничено.  Използват се за 
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оценка на деформация на естест-
вени тревни повърхности от раз-
лични тревни видове; оценява се 
намаляването на силата и дефор-
мацията на естествени и синте-
тични тревна повърхности. AAB 
е трудно да се транспортира и 
не може да се използва в мокро 
време, поради електрическите 
компоненти на устройството. 

Сходно устройство на изкуст-
вените състезатели, който да 
оценява специфични въздейст-
вия атлет-повърхност липсва за 
използване на естествени трев-
ни спортни терени.  Това огра-
ничава директното сравняване 
на поведението на естествения 
и изкуствен тревен материал и 
разбирането на съотношението 
на еластична и пластична дефор-
мация, възникнал на естествена-
та трева под специфичното на-
товарване на атлета.
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Теория и меТодика на физическоТо възпиТание

Изследване на физическото развитие
и дееспособността на първокурсници
от икономически университет  – Варна за целите
на ефективното им обучение по физическо
възпитание и спорт 

Станислав Пляков

Резюме
Целта на настоящото изследване е да бъде повишена ефективност-

та на обучението по физическо възпитание и спорт на студентите 
висшето училище, чрез разкриване на входното ниво на тяхното физи-
ческо развитие и физическата им дееспособност. Изследването е про-
ведено в периода м. октомври 2021 – м. януари 2022 г. сред студенти 
(момичета) от първи курс, специалност „Стокознание и митническа 
дейност“ (СМД) в Икономически университет (ИУ) – Варна. Предмет 
на изследване са физическото развитие и физическата дееспособност 
на студенти от висшите училища в България. Обект на изследване са 
студенти-първокурсници във висшите училища, обучавани по дисци-
плината „Физическо възпитание и спорт“ и техните показатели за фи-
зическо развитие и физическа дееспособност. Контингент на изследва-
не са 20 студенти от женски пол от І-ви курс на ИУ – Варна, обучавани 
в специалност СМД. Никоя от тях до този момент не се е занимавала 
редовно с някакъв вид спорт. За нуждите на изследването са приложе-
ни следните методи на изследване: обзорно проучване на специализи-
раната литература, антропометрия, динамометрия,  спортно-педа-
гогическо тестиране. Приложената тестова батерия включва общо 8 
показателя, три от които (ръст, тегло и индекс на телесната маса) 
носят информация за физическото развитие на изследваните студен-
ти, а останалите 5 показателя характеризират някои основни при-
знаци на физическа дееспособност. Анализът на резултатите позволи 
да бъде установено нивото на физическо развитие и физическа дееспо-
собност на изследваните студенти в началото на обучението им във 
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висшето училище. Изводите от проучването са важни за осигуряване 
на по-висока ефективност по време на бъдещите учебни занимания по 
физическо възпитание и спорт.

Ключови думи: студенти, физическо развитие, физическа дееспособ-
ност

Study phisical developent and phisical capacity of students 
in fisrt level at university of economics – Varna for effective 
sport education

Stanislav Plyakov

Abstract
The goal of this study is to be increased effectiveness of sport education in the 

University throw research a level of students’ physical development and physical 
capacity in the University. To achieve this goal, a research is conducted in a 
period from October, 2021 to January, 2022 among students, at the beginning 
of their study,  in a course “Stock Science and Customs Activity” in the University 
of Economics – Varna. The study subject is the physical development and 
the physical capacity of students in the Universities in Bulgaria. The object 
is students at the first level in the University and parameters’ values for their 
physical development and physical capacity. The research sample includes 20 
students, only female, enrolled in the University in September, 2021, in study 
course “Stock Science and Customs Activity”. None of them trained any sport 
in the past. The study methods are: special literature review, anthropometric, 
dynamometric, sport-pedagogic test. The used test battery includes 8 parameters 
as three of them (height, weight and body index) to measure physical 
development and the rest 5 parameters to measure a physical capacity. Research 
analysis presents the level of the physical development and the physical capacity 
of the students ate beginning of their study. The conclusions are important to 
be achieved higher effectiveness of sport educational process for the next levels 
of the study.

Key words: students, physical development, physical capacity

Въведение

Физическото възпитание и 
спортът във висшите училища 
се разглежда като подсистема на 
обучение, възпитание, подобря-
ване на здравето на студентите 

и подготовка със средствата на 
физическото възпитание и спор-
та, за осъщетвяване на бъдеща-
та трудова дейност   [9; 1].

Ролята на заниманията по фи-
зическо възпитание и спорт във 
висшите училища е от същест-
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вено значение за правилното фи-
зическо развитие и физическата 
годност на младото поколение. 
Те укрепват здравето, повдигат 
самочувствието и духа на млади-
те специалисти и създават у тях 
навици за редовно спортуване.

Физическото развитие и фи-
зическата дееспособност са ва-
жни комплексни показатели, кои-
то характеризират здравното 
състояние и реактивността на 
студентите. Състоянието на 
физическата дееспособност на 
учащите се явява много точен и 
обективен показател, чрез кой-
то може да се направи оценка за 
ефективността на физическото 
възпитание и спорта във висши-
те училища [10]. 

Според Е. Йорданов (2015), го-
лемите натоварвания и висока-
та плътност при провеждане на 
заниманията във висшите учили-
ща, активността на обучаемите 
и създаването на убеденост за 
необходимостта от занимания 
с физически упражнения и спорт, 
са предпоставка за осигуряване 
на добра физическа кондиция на 
студентите и здравословен на-
чин на живот.

Физическото възпитание във 
висшите училища, като общо яв-
ление, трябва да се развива съо-
бразно съвременните промени в 
учебния процес, да се съобразява 
с новите тенденции в развитие-
то на различните видове спорт 
и интересите на студентите. 
То има пряка задача успоредно с 
укрепването на здравословното 
им състояние да повишава и тях-

ната професионална и обща рабо-
тоспособност [6].

Събирането на информация за 
нивото на развитие на основни-
те признаци на физическото раз-
витие и физическата дееспособ-
ност в началото на обучението 
позволява на преподавателите 
по физическо възпитание и спорт 
да добият представа за възмож-
ностите на всеки от студенти-
те и на тази база да оптимизи-
рат учебно-тренировъчните си 
планове и още – да определят ак-
центите на индивидуалните въз-
действия върху всеки от тях.

Целта на настоящото изслед-
ване е да бъде повишена ефектив-
ността на обучението по физиче-
ско възпитание и спорт на сту-
дентите (момичета) от І курс на 
висшето училище, чрез разкрива-
не на входното ниво на тяхното 
физическо развитие и физическа-
та им дееспособност.

Методика на изследването

Изследването е проведено в пе-
риода м. октомври 2021 – м. яну-
ари 2022 г.

Предмет на изследване са физи-
ческото развитие и физическата 
дееспособност на студенти от 
висшите училища в България. 

Обект на изследване са студен-
ти-първокурсници във висшите 
училища, обучавани по дисципли-
ната „Физическо възпитание и 
спорт“ и техните показатели за 
физическо развитие и физическа 
дееспособност. 
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Контингент на изследване са 
20 студенти (всички от женски 
пол) от І-ви курс на ИУ – Варна, 
обучавани в специалност „Сто-
кознание и митническа дейност” 
(СМД). Между тях няма такива, 
които до този момент са уп-
ражнявали редовно някакъв вид 
спорт.

За нуждите на изследването са 
приложени следните методи на 
изследване: обзорно проучване на спе-
циализираната литература, антро-
пометрия, динамометрия,  спортно-
педагогическо тестиране.

Приложената тестова бате-
рия включва общо 8 показателя 
(табл. 1), първите три от които 
(ръст, тегло и индекс на телес-
ната маса) носят информация за 
физическото развитие на изслед-
ваните студенти. Останалите 5 
показателя характеризират ня-

Таблица 1. Списък на изследваните признаци

кои основни признаци на физиче-
ска дееспособност (сила на горни-
те крайници – удобен и неудобен, 
скоростна издръжливост, взрив-
на сила на коремната мускулату-
ра, бързина, координация и взрив-
на сила на долните крайници). 

При обработката на резул-
татите от изследването са 
приложени адекватни матема-
тико-статистически методи: 
алтернативен анализ, вариационен 
анализ, проверка на хипотези (с по-
мощта на сравнителния t-критерий 
на Стюдънт за независими извадки). 
За цялостна оценка на физическо-
то развитие, е изчислен т.нар. 
индекс на телесната маса (BMI), 
който носи информация за сте-
пента на охраненост на изследва-
ните студенти [8], по следната 
формула:  BMI = Тегло (kg) / Ръст 
(m)2

№ Показатели \ Параметри Мерни 
единици

Точност на 
измерване

Посока на 
нарастване

 Възраст Години 1,0 +

1.  Ръст Cm 0,5 +

2.  Тегло Kg 0,1

3.  Индекс на телесната маса (BMI) Kg/m2 0,01 -

4.  Ръчна динамометрия – удобен
 горен крайник Kg 0,5 +

5.  Ръчна динамометрия – неудобен
 горен крайник Kg 0,5 +

6.  Совалково бягане (4 х 10 m) S 0,01 -

7.  Коремни преси (за 30 сек) Брой 1,0 +

8.  Клек – отскок (за 30 сек) Брой 1,0 +
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Резултати и анализ 
 
Резултатите от проучването 

(табл. 2) показват, че средната 
възраст на студентите от изслед-
ваната специалност на ИУ – Варна 
е 19,45 г., а показателят “възраст” 
е относително стабилен (Vвъзраст = 
14,30%). Най-ниската възраст е 17 
г., а най-високата – 31 г.

Анализът на фиг. 1 позволява да 
бъдат разкрити относителните 
дялове на различните възрастови 
групи, участващи в изследвана-
та съвкупност. Както се вижда 
от фигурата, най-висок (75%) е 
относителният дял на 19-годиш-
ните момичета. Много по-нисък 
(10%) е този на 18-годишните, а 
най-ниски (само по 5%) са отно-
сителните дялове на 17-годишни-
те, 20-годишните и тези, които 
са по-големи от 20 г.

Таблица 2. Средни стойности и вариативност на изследваните
признаци на физическата дееспособност

Важна информация за морфо-
функционалния статус на изслед-
ваните студенти в началото на 
обучението им във висшето учи-
лище носят средните стойности 
и вариативността на основни-
те признаци на физическото раз-
витие (ръст и тегло). От табл. 
2 се вижда, че средният ръст на 
групата е 165,93 cм, а средното 
тегло – 56,71 кг. Разглеждани из-
олирано един от друг обаче, тези 
показатели не са достатъчно ин-
формативни, което наложи да 
бъде изчислен т. нар. индекс на 
телесната маса (BMI) – показа-
тел 3, който позволява да бъде 
оценена степента на охраненост 
на всяко от момичетата, вклю-
чено в изследваната група.

Анализът на изходните дан-
ни показва, че в групата има 14 
студентки, чието телесно тегло 

№ Показатели \ Параметри X S V min max

 Възраст 19,45 2,78 14,30 17 31

1.  Ръст 165,93 7,28 4,39 151,1 179,2

2.  Тегло 56,71 9,80 17,29 40,5 79,7

3.  Индекс на телесната маса (BMI) 20,50 2,50 12,21 16,75 26,6

4.  Ръчна динамометрия – удобен горен
 крайник 22,00 5,76 26,17 12 31

5.  Ръчна динамометрия – неудобен
 горен крайник 17,85 5,32 29,83 8 30

6.  Совалково бягане (4 х 10 m) 14,52 2,01 13,84 12,1 19

7.  Коремни преси (за 30 сек) 15,20 5,05 33,25 3 24

8.  Клек – отскок (за 30 сек) 8,95 3,41 38,10 1 14
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Фиг. 1. Относителни дялове на различните възрастови групи,
участващи в изследваната съвкупност

Фиг. 2. Относителни дялове на степените на охраненост
на изследваните студентки

позволява, като цяло, изследвана-
та съвкупност да бъдат причис-
лена към зоната на поднормено-
то тегло (BMI < 21 кг/м2). 

По-подробна информация за 
разпределението на наблюдава-

ните момичета по степени на 
охраненост дава фиг. 2. 

От фигурата се вижда, че 25% 
от студентките имат физиче-
ско развитие в рамките на нор-
мата. Много по-висок (70%) е от-
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носителният дял на тези, които 
се характеризират с поднормено 
тегло. Положителен е фактът, 
че само 5% са с наднормено тегло. 

Останалите, изследвани от 
нас показатели (от № 4 до № 8), 
носят информация за средното 
ниво на развитие на признаците 
на физическата дееспособност на 
студентките от наблюдаваната 
специалност в началото на обуче-
нието им във висшето училище. 
От   табл. 2 се вижда, че средната 
сила на удобния горен крайник е 
22 кг, силата на неудобния – 17,85 
кг, средното време за изпълнение 
на теста “совалково бягане” е 
14,52 сек, средният брой на изпъл-
нените коремни преси за 30 сек. е 
15,20 пъти, а при упражнението 
“клек-отскок” е постигнат сре-
ден резултате 8,95 пъти. 

Анализът на представените 
на табл. 2 и фиг. 3 коефициенти 

на вариация V обаче, показва, че 
изследваната съвкупност е хомо-
генна (еднородна) само по показа-
тел 1 (ръст). Доказателство за 
това е фактът, че стойността 
на коефициента на вариация при 
показател 1 е по-ниска от 10%.

Стойностите на V при следва-
щите 5 показателя (от № 2 до № 
6) са в рамките между 12,21% (при 
показател 3 – индекс на телесна-
та маса) и 29,83% (при показател 
5 – сила на неудобния горен край-
ник), което дава основание да се 
счита, че тези показатели са от-
носително стабилни, а групата е 
относително хомогенна по отно-
шение на признаците, за които 
съответните показатели носят 
информация. 

От фиг. 3 се вижда също, че при 
последните два показателя, стой-
ностите на коефициента на вари-
ация са по-високи от 30% (съот-

Фиг. 3. Разсейване на изследваните признаци на физическото
развитие и физическата дееспособност
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ветно 33,25% и 38,10%), което е до-
казателство за нестабилност на 
тези показатели и нехомогенност 
на изследваната от нас съвкуп-
ност по отношение на взривната 
сила на коремната мускулатура, 
както и по отношение на бързина-
та, координацията и взривната 
сила на долните крайници на мо-
мичетата, включени в нея.

За решаване на целта и задачи-
те на изследването, е извършен 
сравнителен анализ на резулта-
тите от нашето изследване с ана-
логични резултати от изследване, 
проведено със студентки от про-
филираните групи по пешеходен 
туризъм на ТУ – София [1;11]. Необ-
ходимо е тук да бъде отбелязано, 
че двигателната дейност на тези 
студентки, освен преходите по 
различни маршрути на открито, 

включва и занимания с физически 
упражнения, които оказват поло-
жително влияние върху тяхната 
физическа дееспособност. И още – 
сравнението е възможно само по 6 
от показателите, тъй като при 
изследването на студентките от 
ТУ – София  не са взети данни за си-
лата на неудобния горен крайник 
и за упражнението “клек-отскок”. 
Поради факта, че при изследване в 
ИУ – Варна  совалковото бягане е 
организирано в 4 отсечки по 10 м, 
а това на ТУ – София – в 5 отсеч-
ки със същата дължина, за да бъде 
възможен сравнителния анализ по 
показател 6, данните на групата 
от ТУ – София са индексирани и 
приравнени към разстоянието от 
4 х 10 м. 

Представените на фиг. 4 ре-
зултати показват, че при 5 от 

Фиг. 4. Сравнителен анализ на изследваните признаци при
студентките от ИУ – Варна и ТУ – София
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сравняваните 6 показателя, сред-
ните резултати на студентки-
те от ИУ -Варна са по-добри от 
тези на колежките им от ТУ – 
София. Единственото изключе-
ние тук е показател 7, който дава 
основание да се счита, че момиче-
та на ИУ – Варна имат по-слабо 
развита взривна сила на коремна-
та мускулатура (съответно 15,20 
коремни преси при 19,30 – за сту-
дентките от ТУ – София.

Наличието на разлики между 
средните нива на двете групи 
обаче, не дава основание да се пра-
вят сериозни заключения, преди 
да бъде установена значимостта 
на тези разлики. За целта, както 
е посочено в Методиката на из-
следването, е направена провер-
ка на нулевата хипотеза, с помо-

Фиг. 5. Значимост на разликите между средните нива на изследвани-
те признаци при студентките от ИУ – Варна и ТУ – София

щта на сравнителния t-критерий 
на Стюдънт, при високо ниво на 
статистическа достоверност 
(Pt ≥ 95%).

Анализът на фиг. 5 показва, 
че стойностите на изчисления 
t-критерий при първите 4 пока-
зателя са по-ниски от критич-
ната стойност на t (ttabl = 2,02) и 
се движат  в рамките между 0,08 
(при показател 4 – “ръчна динамо-
метрия на удобен горен крайник”) 
и 0,93 (при показател 2 – “тегло”). 

Това означава, че наблюдавани-
те разлики между средните нива 
на тези показатели са незначими.

Както става ясно от фиг. 5, 
стойностите на t-критерия при 
показатели 6 и 7 (“совалково бяга-
не” и “ коремни преси”) са по-висо-
ки от критичната (съответно t6 
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= 4,87 и t7 = -2,89) и следовател-
но, наблюдаваните разлики меж-
ду средните нива на двете групи 
по тези показатели са значими.

 
Дискусия

Средната възраст на студент-
ките, които са обект на нашето 
изследване е 19,45 г., което според 
нас означава, че по-голямата част 
от младите хора постъпват във 
висшите училища непосредстве-
но след завършване на средното 
си образование. Изследвания със 
студентки от Тракийския уни-
верситет – Ст. Загора [12] по-
твърждават тази констатация 
– средната възраст на постъп-
ващите в този университет мо-
мичета е 19,79 г. Подобни данни 
представят А. Василева, Н. Ней-
ков (2012), чиито проучвания със 
студентките от профилирани-
те групи по пешеходен туризъм 
на ТУ – София показват, че в на-
чалото на обучението средната 
възраст на изследваната съвкуп-
ност е 19,10 г. 

Като цяло, оценката за физи-
ческото развитие на изследва-
ната от нас съвкупност е в рам-
ките на поднорменото тегло. 
Доказателство за това е сред-
ната стойност по показател 3 
(индекс на телесната маса). Ви-
сокият процент на момичета 
от групата с поднормено тегло, 
по наше мнение, не може да бъде 
проблем за заниманията им с 
различни двигателни активнос-
ти. Извършеният сравнителен 

анализ на физическото разви-
тие на студентки от различни 
университети и професионални 
квалификации в България обаче, 
дава основание на П. Маврудиев 
(2018) да обобщи, че относител-
ният дял на студентките, кои-
то имат отклонение от нормал-
ното тегло, независимо дали се 
отнася за наднормено или под-
нормено, е твърде висок и това 
безспорно ще се отрази негатив-
но на тяхното физическо разви-
тие и е предпоставка за пробле-
ми при изпълнение на бъдещите 
им професионални задължения. 
Изследванията на А. Църова, К. 
Йорданов (2017) показват, че в 
началото на обучението в ТУ – 
София само 35% от студенти-
те от профилипаните групи по 
туризъм са имали телесна маса 
в зоната на нормата. В същото 
време 47,5% са били с различни 
отклонения, като 10% от тях 
са със затлъстяване. Наличието 
на 17,5% студенти с поднормено 
тегло дооформя картина, която 
буди тревога – почти две тре-
ти от студентите, записани в 
групите по пеш. туризъм, имат 
различни отклонения от норма-
та по отношение на своята те-
лесна маса. Положителен обаче, 
е фактът, че като резултат от 
естественото физиологично раз-
витие на младите хора и специ-
фичните въздействия на занима-
нията с пешеходен  туризъм, в 
края на обучението във висшето 
училище настъпват положител-
ни промени в стойностите на 
индекса на телесната маса.
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Нашите наблюдения показват, 
че, по нормите на спортната 
статистика, по-голямата част 
от изследваните показатели са 
относително стабилни, а изслед-
ваната съвкупност е относи-
телно хомогенна по отношение 
на признаците, за които тези 
показатели носят информация. 
Нехомогенност се наблюдава оба-
че, по отношение на взривната 
сила на коремната мускулатура 
и динамичната гъвкавост на мо-
мичетата. Това означава, че по 
време на предстоящите учебни 
занимания по физическо възпи-
тание и спорт, приложените 
тренировъчни натоварвания за 
развиване на тези две качества, 
задължително трябва да бъдат 
съобразени с индивидуалните 
възможности на студентките. 
Несъобразяването с изискване-
то за прилагане на индивидуален 
подход няма да предизвика необ-
ходимите положителни промени 
в развитието на тези важни за 
женския организъм двигателни 
качества. Подобна констатация 
прави и L. Kasabova (2019), която 
провежда изследвания върху фи-
зическото развитие и специфич-
ната работоспособност на сту-
дентки от профилираните групи 
по баскетбол на УНСС – София в 
началото на обучението им във 
висшето училище. 

Сравнителният анализ на ни-
вото на физическо развитие и 
физическа дееспособност на из-
следваните от нас студентки 
от различни български универси-

тети в началото на обучението 
им в системата на висшето об-
разование показва, че с висока га-
ранционна вероятност (Pt ≥ 95%), 
може да бъде потвърдена нуле-
вата хипотеза, според която по 
отношение на признаците на фи-
зическото развитие и статична-
та сила на удобния горен крайник, 
не съществуват значими разлики 
между изследваните групи от ИУ 
– Варна и ТУ – София. С основание 
обаче, може да бъде отхвърлена 
нулевата хипотеза и приета за 
вярна алтернативната, според 
която студентките от изслед-
ваната от нас съвкупност (ИУ 
– Варна) значимо превъзхождат 
софийските си колежки по от-
ношение на нивото на развитие 
на скоростната издръжливост, 
но в същото време значимо изо-
стават по отношение на нивото 
на развитие на взривната сила 
на коремната мускуратура. Ана-
логични изследвания на Д. Дяков 
(2020) и Я. Несторов и А. Църова 
(2019) показват, че като цяло, но-
воприетите студенти от Ико-
номическия и Техническия уни-
верситети на гр. Варна и гр. Со-
фия не се различават съществено 
по отношение нивото на физиче-
ската си годност. Подобни са и 
констатациите на П. Мавруди-
ев (2021), който извършва срав-
нителен анализ на физическото 
развитие и физическата дееспо-
собност на студентки с различна 
квалификация (учители по физи-
ческо възпитание, кинезитерапе-
вти и икономисти).
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Заключение

Направените дотук анализи и 
обобщения позволяват да бъдат 
формулирани следните по-важни 
заключения:

 1. Над две трети от изслед-
ваните от нас студентки, при 
постъпването си във висшето 
училище имат поднормено те-
гло, а тези с физическо развитие в 
рамките на нормата са едва една 
четвърт. Това, според нас, не 
може да бъде проблем за занима-
нията им с различни двигателни 
активности, но поставя сериоз-
ни предизвикателства пред пре-
подавателите.

2. Като цяло, изследваната 
съвкупност е относително хомо-
генна по отношение на изследва-
ните признаци на физическото 
развитие и физическата дееспо-
собност, но наблюдаваната не-
хомогенност по отношение на 
взривната сила на коремната 
мускулатура и динамичната гъв-
кавост, изисква по време на пред-
стоящите учебни занимания по 
физическо възпитание и спорт, 
при развиването на тези важни 
за женския организъм двигател-
ни качества, да бъде прилаган ин-
дивидуален подход, благодарение 
на който да бъде повишена ефек-
тивността на вложения трени-
ровъчен труд..

3. Сравнителният анализ на 
нивото на физическо развитие и 
физическа дееспособност на из-
следваните студентки от ИУ 
– Варна и тези от ТУ – София в 
началото на обучението им в сис-

темата на висшето образование 
показва, че по отношение на при-
знаците на физическото разви-
тие и статичната сила на удоб-
ния горен крайник, не същест-
вуват значими разлики между 
изследваните групи. С основание 
обаче, може да се твърди, че сту-
дентките от изследваната от 
ИУ – Варна съвкупност значимо 
превъзхождат софийските си ко-
лежки по отношение на нивото 
на развитие на скоростната из-
дръжливост, но в същото време 
значимо изостават по отноше-
ние на нивото на развитие на 
взривната сила на коремната 
мускулатура.
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Кинезитерапия базирана на доказателства при болни 
с хронична дихателна недостатъчност

Иван Иванов 

Обзорна статия

Резюме
Белодробната рехабилитация (БР) е основана на доказателства 

комплексна интервенция, ориентирана към пациента, която се при-
лага предимно при пациенти с хронична обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) и се състои от четири основни части – кинезитерапия, 
обучение на пациентите, селф-мениджмънт на заболяването и психо-
социална подкрепа. Програмите за БР могат да бъдат подходящи не 
само за ХОББ, но и за други хронични респираторни и нереспиратор-
ни заболявания, като пневмония, интерстициална белодробна болест, 
бронхиектазии и белодробна хипертония, инсулт и други централни и 
периферни неврологични състояния, затлъстяване е болести на обмя-
ната, лоша стойка и много други, които могат да доведат до хронична 
дихателна недостатъчност. Ползите от правилно провежданата ре-
спираторна физиотерапия биха могли да повишат поносимостта към 
физическо натоварване, мускулната сила и издръжливост и качеството 
на живот на пациентите с различни хронични заболявания.

Ключови думи: дихателна кинезитерапия, хронични заболявания.
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Evidence-based physiotherapy in patients with chronic 
respiratory failure 

Ivan Ivanov

Abstract
Pulmonary rehabilitation (PR) is an evidence-based complex patient-oriented 

intervention mostly applied for patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) and consists of four main parts – physiotherapy, education, 
self-management and psychosocial support. PR programs could be suitable not 
only for COPD but to other chronic respiratory and non-respiratory diseases, 
such as pneumonia, interstitial lung disease, bronchiectasis and pulmonary 
hypertension, stroke and other central and peripheral neurologic conditions, 
obesity, poor posture and many others which could lead to chronic respiratory 
failure. The benefits of properly conducted respiratory physiotherapy could 
increase the exercise tolerance, muscle strength and endurance and quality of 
life of the patients with different chronic conditions.

Keywords: respiratory physiotherapy, chronic conditions

Увод

Теоретично всички пациенти, 
страдащи от хронично и симп-
томатично респираторно забо-
ляване, са потенциални кандида-
ти за БР въз основа на хронифи-
цирането и/или влошаването на 
увреждането им. В ежедневната 
клинична практика важни факто-
ри като ограничено финансиране 
и възстановяване на разходите, 
липса на умения на здравните спе-
циалисти, слаба информираност 
и допълнителни бариери, свърза-
ни с пациента оказват влияние 
в световен мащаб върху реално-
то предоставяне на БР услуги на 
всички подходящи пациенти [12]. 

Дихателната рехабилитация 
все още се използва крайно недос-
татъчно, въпреки че е важна и с 
признати ползи, като малко хора 

(по-малко от 10 % от отговаря-
щите на изискванията) някога са 
били включвани в процедури по 
кинезитерапия. Американското 
торакално дружество и Европей-
ското респираторно дружество 
публикуваха изявление за справя-
не с този неуспех в прилагането, 
като горещо предложиха нови 
модели за БР, за да се направи 
това основано на доказателства 
лечение “по-достъпно и прием-
ливо както за пациентите, така 
и за платците” Клиницистите 
трябва да подобрят способнос-
тта си да провеждат скрининг 
за пациентите, които отгова-
рят на изискванията, с двойна 
цел – да идентифицират тези 
лица, които могат да имат най-
голяма полза от БР, и да разпре-
делят правилно наличните ре-
сурси [48]. 
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В актуалната литература се 
съобщават нови данни и нови 
доказателства по отношение на 
ефективността на алтернатив-
ните модели на БР в пациенти с 
хронични респираторни заболя-
вания. Като пример могат да се 
посочат телерехабилитацията, 
услугите по домовете на ниски 
цени, интернет достъпът или 
базирани на приложения, бяха 
предложени през последните го-
дини като средства за осигурява-
не на различни начини за постига-
не на сходни резултати с възмож-
ност за разширяване на достъп-
ността на програмите за БР [32].  

Въпреки потенциала на новите 
модели за БР за прилагане в све-
товен мащаб, свързаните с тях 
програми не са изяснени като дос-
татъчно съпоставими със стан-
дарта на лечение, който все още 
е програма, базирана в рехабили-
тационен център. По-специално, 
споразумението за експертите 
както по отношение на индика-
циите, така и по отношение на 
провеждането, съдържанието и 
резултатите, определени в тези 
нови модели за БР, все още пред-
стои да бъдат постигнати [43]. 

Към днешна дата са необходи-
ми редовна експертна и мулти-
дисциплинарна оценки, включва-
щи ключови резултати за всеки 
конкретен пациент, за да се оси-
гури добра основа за прилагане на 
най-адекватните интервенции 
при БР и за наблюдение на прогре-
сията на пациента. Кинезитера-
пията, физическата активност, 
промяната на поведението, хра-

нителният режим, психологич-
ната помощ, фармакотерапия-
та, обучението на пациенти и 
близки, имат важна роля, така че 
пациентите да се възползват от 
многостранните грижи, включе-
ни в БР програми. Установено е, 
че базираната в рехабилитацион-
ни центрове БР като стандарт 
на грижи работи правилно и се 
вписва при правилните пациен-
ти, но не е доказано дали опро-
стяването на програмите и съ-
държанието в т.нар. нови моде-
ли с цел подобряване на достъпа 
може да бъде наистина си струва 
за системата на здравеопазване-
то или поне за пациента [12]. 

През последните години респи-
раторната кинезитерапия има 
важна роля в интегрирания кон-
тинуум на грижите за пациенти 
с дихателни заболявания, вари-
ращ от хронични амбулаторни 
грижи (напр. тренировка за уп-
ражнения) до грижи за критично 
болни в интензивното отделение 
(напр. ранна мобилизация) [16, 49]. 
Понастоящем респираторните 
кинезитерапевти са тясно анга-
жирани в мултидисциплинарни-
те грижи за пациенти, страдащи 
и възстановяващи се от корона-
вирусно заболяване 2019 [27]. 

В настоящата обзорна ста-
тия се предоставя общ преглед 
на настоящите практики в раз-
лични области на респираторна-
та кинезитерапия и някои бъде-
щи насоки за научни изследвания, 
които могат да се използват за 
подобряване на практиката на 
респираторната кинезитерапия. 
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Техники за подобряване на про-
ходимостта на дихателните 
пътища

В здравите бели дробове орга-
низмът е в състояние да отстра-
ни вдишаните частици, вклю-
чително микроорганизми, чрез 
няколко механизма (напр. мукоци-
лиарен клирънс, кашлични рефле-
кси и действия на алвеоларните 
макрофаги). В нормални условия 
здравата слуз представлява гел 
с нисък вискозитет и еластич-
ност. При заболяване и дисфунк-
ция на бронхиалното дърво слу-
зта е с по-висок вискозитет и 
еластичност и се изчиства по-
трудно. Превръщането на здра-
вата в патологична слуз става 
чрез множество механизми, кои-
то променят нейните свойства 
(хидратация и биохимични със-
тавки), включително повишено 
производство и затруднена ева-
куация, инфилтрация с възпали-
телни клетки и увеличаване на 
бронховаскуларната пропускли-
вост. Натрупването на слуз е ре-
зултат от свръхпроизводство на 
секрет и намален клирънс, което 
усилва възпалението и повтаря-
щите се респираторни обостря-
ния [21,22,58].

Съществува широк набор от 
техники за подобряване на про-
ходимостта на дихателните пъ-
тища, които могат да се използ-
ват за подобряване на мукоцили-
арния клирънс и могат да бъдат 
групирани в следните категории: 
мануални техники и техники, 
включващи използването на ус-

тройства (положително експира-
торно налягане (ПЕП) и осцили-
ращо положително експиратор-
но налягане). Често се използват 
техники като активен цикъл на 
дишане, автогенен дренаж, те-
рапия с ПЕП, бавно издишване 
с отворен глотис, хаф техника, 
ръчно подпомагана кашлица, виб-
рационен масаж и компресия на 
гръдния кош и механична инсуф-
лация-ексуфлация. Техниките за 
очистване на дихателните пъ-
тища имат за цел да подобрят 
мукоцилиарния транспорт, да 
дренират ефективно секретите 
при лица с излишни секрети и/или 
задържане на храчки, да оптими-
зират качеството на живот и да 
намалят тежестта и честота-
та на обострянията, независимо 
от заболяването, което е причи-
нило увреждането. Съществуват 
различни техники, които имат 
за цел да променят повишената 
еластичност на секретите, да 
увеличат взаимодействието газ-
течност и да улеснят дренажа. В 
зависимост от избраните тех-
ники ефектът от очистването 
на дихателните пътища се осно-
вава на промени в обема на бели-
те дробове и в експираторните 
потоци [2,10]. 

Пациентите, склонни към за-
държане на секрети, могат да се 
възползват от тези техники не-
зависимо от основното заболява-
не [10, 16-20]. Въпреки че липсва 
солидна доказателствена база, 
техниките за освобождаване на 
дихателните пътища са част 
от стандартното лечение при 
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пациенти с муковисцидоза, брон-
хиектазии, пневмония, невромус-
кулни заболявания и хронична об-
структивна белодробна болест 
(ХОББ) [10, 16-20]. Проучванията 
сочат, че тези техники помагат 
за оптимизиране на качеството 
на живот, капацитета за физи-
ческо натоварване и мукоцилиар-
ния клирънс и обема/вискозитета 
на храчките [3, 45, 42,41,39,40].

Най-много доказателства от-
носно ефикасността на техни-
ките за очистване на дихател-
ните пътища съществуват при 
пациенти с муковисцидоза. На-
личните данни към този момент 
показват, че макар техниките 
за очистване на дихателните пъ-
тища да изглеждат ефективни 
в сравнение с контролните лече-
ния, не е доказано, че някоя тех-
ника за очистване на дихател-
ните пътища превъзхожда друга 
[41,39,40].

Пациентите, страдащи от 
бронхиектазии, също могат да се 
възползват от очистването на 
дихателните пътища. Доказана 
е ефективността както на ПЕП 
терапията, така и на мануална-
та кинезитерапия на гръдния 
кош [42].

При пациенти с ХОББ техни-
ките за освобождаване на диха-
телните пътища (напр. активен 
цикъл на дишане и автогенен дре-
наж) изглеждат безопасни и пред-
лагат добри клинични резулта-
ти, като например краткосрочно 
намаляване на необходимост-
та от повишена вентилацион-
на помощ, продължителността 

на вентилационната помощ и 
продължителността на болнич-
ния престой както при остро, 
така и при стабилно заболяване. 
Проучванията обаче показват, 
че постигнатите ползи може да 
са малки, особено ако не се прави 
предварителен подбор на паци-
енти, склонни към задържане на 
секрети [45]. 

При мозъчни инсулти и невро-
мускулни заболявания техники-
те за периферно освобождаване 
на дихателните пътища (т.е. 
мобилизиране на секрети) показ-
ват някои ползи, но качеството 
на наличните доказателства от-
ново е ниско. Техниките за прок-
симален дренаж на дихателните 
пътища (т.е. увеличаване на каш-
лицата), ръчни и механични тех-
ники с висок дебит, като ръчно 
асистирана кашлица и механична 
инсуфлация-ексуфлация, показват 
по-добри резултати (увеличаване 
на пиковия дебит на кашлицата) 
в сравнение с периферния дренаж 
на дихателните пътища, особено 
при пациенти с изразена слабост 
на дихателната мускулатура 
[25,49]. 

Обучение в дихателни страте-
гии и техники за подобряване на 
белодробната функция

Функционална оценка и упражнения 
за дихателна мускулатура 

Слабостта на дихателните 
мускули често е налице при паци-
енти с респираторни симптоми, 
при нервно-мускулни заболявания 
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и при болни, приети в интензив-
но отделение [27,35]. Потенциал-
ната стойност на прилагането 
на кинезитерапия за кондицио-
ниране на дихателната муску-
латура се подкрепя от наблюде-
нията, показващи, че слабостта 
на дихателната мускулатура е 
свързана с удължената продъл-
жителност на механичната вен-
тилация, трудното отвикване 
и повишената смъртност в ин-
тензивните отделения, както и 
със симптомите на диспнея при 
натоварване и ограничаване на 
физическите упражнения при па-
циенти с хронична дихателна не-
достатъчност [2, 11, 17, 18].

В два неотдавнашни система-
тични прегледа беше отбелязано, 
че тренировката на инспиратор-
ните мускули при механично вен-
тилирани пациенти може да по-
добри функцията на дихателни-
те мускули и да улесни отвиква-
нето от механична вентилация 
[19, 57]. От най-новите мета-
анализи при пациенти с ХОББ 
може да се заключи, че ИМТ може 
да подобри силата и издръжли-
востта на дихателните мускули, 
функционалния капацитет за уп-
ражнения, диспнеята и качество-
то на живот, когато се предлага 
като самостоятелна интервен-
ция [9, 29].

Въпреки това настоящите 
данни не са убедителни по отно-
шение на това кой може да има 
най-голяма полза от ИМТ с или 
без уреди като част от цялостна 
програма за белодробна рехаби-
литация. Независимо от това, 

последните данни показват, че 
при пациенти с ХОББ, мозъчен 
инсулт и след транскатетър-
на аортна клапна имплантация 
ИМТ в съчетание с тренировка 
за физически упражнения може да 
доведе до по-голямо намаляване 
на интензивността на диспнея-
та при сходни работни темпове 
в сравнение с тренировката за 
физически упражнения без учас-
тието на ИМТ [11, 4, 25, 26].

Оценката преди интервенци-
ите за кондициониране на диха-
телните мускули изисква измер-
ване на функцията на инспира-
торните мускули (сила и издръж-
ливост). Доказано е също така, че 
тези тестове са валидирани за 
оценка на промените в отговор 
на лечението в рамките на субе-
ктите [25, 35].

През последните години в 
търговската мрежа се предлагат 
малки ръчни устройства за тези 
цели [4, 31, 34]. Тези устройства 
улесниха извършването на тези 
тестове дори в домашни условия, 
като по този начин допринесоха 
за по-добра диагностика, феноти-
пизиране на пациентите, оценка 
на ефективността на лечението 
и проследяване на пациентите 
[26]. Максималното инспира-
торно налягане може да служи 
като инструмент за скрининг 
за идентифициране на пациен-
ти със слабост на дихателните 
мускули и наскоро бяха обобщени 
референтните стойности [35, 
49]. При липсата на убедител-
ни доказателства стойностите 
<70% от прогнозираните нор-
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мални стойности изглежда са 
добър показател за слабост на 
дихателните мускули и могат да 
се вземат предвид при вземането 
на решение за започване на лече-
ние. В интензивното отделение 
изглежда най-полезно кондицион-
ните интервенции да се насочат 
към пациенти със затруднения 
при отвикването от механична 
вентилация [19, 57].

Резултатите от оценките 
никога не трябва да се интер-
претират изолирано, а заедно с 
цялостната клинична картина 
(патология, симптоми и баланс 
между натоварване и капаци-
тет по време на ежедневните 
дейности, коморбидности, въз-
раст). Препоръките за оценка на 
пациентите наскоро бяха обоб-
щени по-подробно в становище 
на Европейското респираторно 
дружество относно тестване-
то на дихателните мускули. На-
лични са малко проучвания, срав-
няващи различни тренировъчни 
устройства или тренировъчни 
протоколи по между си. Поради 
това препоръките за предпочи-
тани устройства и протоколи 
за обучение за различни цели не са 
подкрепени с категорични дока-
зателства. През последните де-
сетилетия в повечето програми 
за обучение на дихателните мус-
кули се използват три различни 
вида натоварване [49]. Тези под-
ходи са насочени или предимно 
към подобряване на мускулната 
сила и издръжливост (подходи 
със среден дебит/високо налягане, 
като например целево натовар-

ване и прагово натоварване) или 
само към подобряване на мускул-
ната издръжливост (подходи с 
висок дебит/ниско налягане). За 
тези различни начини на обуче-
ние в търговската мрежа се пред-
лагат устройства, които позво-
ляват да се предлагат контро-
лирани интервенции за обучение 
в домашни условия. Четвърти 
вид натоварване придоби попу-
лярност през последните години. 
Това т.нар. конусно съпротиви-
телно натоварване на потока 
може да се разглежда като хибрид 
между праговото натоварване и 
целенасоченото съпротивително 
натоварване при вдишване или 
издишване [28].

Доскоро добре контролирани-
те интервенции за трениране на 
дихателните мускули бяха огра-
ничени предимно до лабораторни 
условия или специализирана бол-
нична среда и изисквахапряко на-
блюдение, за да бъдат извършени 
ефективно. В днешно време мо-
гат да се предлагат ефективни 
и добре контролирани програми 
за обучение, до голяма степен без 
надзор в домашната среда на па-
циентите [11].

Директната обратна връзка 
позволява също така честа пов-
торна оценка на тренировъчни-
те параметри на пациентите с 
цел коригиране и напредване на 
обучението. Това е от голямо зна-
чение за постигане на оптимални 
резултати и може да се извършва 
в от пациентите в домашни ус-
ловия. Тези последни разработки 
могат да подобрят насоките за 
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прогресиране на обучението, да 
повишат мотивацията на паци-
ентите и да намалят инвести-
цията на време както за здравни-
те специалисти, така и за паци-
ентите. Тези методологични и 
технологични подобрения тряб-
ва да допринесат за улесняване на 
прилагането и ефективността 
на интервенциите за обучение на 
дихателните мускули в клинич-
ната практика през следващите 
години. 

В обобщение, може да се об-
мисли предлагането на ИМТ на: 
симптоматични пациенти със 
слабост на дихателната мускула-
тура; пациенти с трудности при 
отвикване от механична венти-
лация; пациенти, които не могат 
(или все още не са в състояние) да 
се включат в цялостна програма 
за белодробна рехабилитация; па-
циенти, които са мотивирани 
да оптимизират постигнатите 
резултати във функционалния си 
капацитет по време на програма-
та за белодробна рехабилитация.

Дихателни стратегии

Свръхраздуването на белия 
дроб е силно разпространена при 
пациенти с обструктивна бело-
дробна болест и се среща в це-
лия континуум на заболяването. 
Все повече доказателства сочат, 
че динамичното свръхраздуване 
допринася за усилване на диспне-
ята и ограничаване на общата 
физическа активност. Кинези-
терапията разполага с няколко 
възможности за лечение, за да 

подпомогне свръхнатоварените 
дихателни мускули да се справят 
по-добре с повишените натовар-
вания по време на дишането (при 
упражнения) и да подобри възста-
новяването им особено по време 
и след физическо натоварване, во-
дещо до диспнея [49]. 

Дълбоко и бавно дишане
Обучението на пациентите за 

бавно, плавно и дълбоко дишане 
по време на физическо натоварва-
не би трябвало да намали свръх-
раздуването на белите дробове, 
дихателната работа и да подо-
бри капацитета за физическо на-
товарване [38].

Някои пациенти с тежка об-
струкция на въздушния поток и 
белодробно свръхраздуване, кои-
то спонтанно използват издиш-
ване с присвити устни успешно 
намаляват ограничението на 
експираторния поток, намаля-
ват дихателната честота и из-
питват подобрения в диспнеята 
в покой и по време на физическо 
натоварване [52].

Обратно, подобни констата-
ции са противоречиви при паци-
енти, които не приемат дишане-
то с присвити устни спонтанно 
[30].

По време на дишане с присви-
ти устни пациентите извърш-
ват умерено активно издишване 
през полуотворени устни, като 
по този начин предизвикват екс-
пираторно налягане в устата от 
около 5 cmH2O [56].

Установено е, че забавянето на 
експираторния поток постига-
що се с бавно, плавно, мек и про-
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дължително издишване може да 
намали склонността на дихател-
ните пътища към колапс и води 
до по-малко задържане на въздух в 
белите дробове. Вероятно зато-
ва техниката изглежда най-ефек-
тивна при пациенти с намалена 
белодробна еластичност и раз-
тегливост и трахеобронхиален 
колапс. Обучението на болните в 
техниката издишване през прис-
вити устни в покой или по време 
на възстановителните периоди 
(т.е. по време на периодите на 
почивка на интервалните тре-
нировки) намалява дихателна-
та честота и енергоразхода при 
дишане и увеличава дихателния 
обем, докато минутната венти-
лация обикновено се запазва или 
леко намалява [55].

Следователно то може да по-
могне на пациентите да намалят 
симптомите и да нормализират 
модела на дишане след физиче-
ска активност или процедури по 
кинезитерапия. Намаляването 
на мъртвото пространство и 
подобряването на алвеоларната 
минутна вентилация вероятно 
обяснява подобренията в газооб-
мена, които обикновено се наблю-
дават. Тези ефекти са наблюдава-
ни и при възприемане на по-бавен 
и по-дълбок модел на дишане без 
използване на издишване през 
присвити устни. Проучванията, 
свързани с прилагането на издиш-
ване през присвити устни, които 
са извършени по време на физиче-
ско натоварване в малки и хете-
рогенни извадки, показват смесе-
ни резултати по отношение на 

намаляването на задуха и подо-
бренията в капацитета на физи-
ческото натоварване [1,5,16,44].

Spahija J, et al., (2010) провеж-
дат проучване (n=8), което из-
мерва промените в свръхраздува-
нето и усилието на дихателната 
мускулатура след трениране на 
издишване през присвити устни 
по време на велоергометричен 
тест с постоянно натоварване. 
Те установяват силна корелация 
между подобренията в усещане-
то за диспнея по време на физи-
ческо натоварване и промените 
в крайния издишан обем на белия 
дроб и работата на инспиратор-
ните мускули. Освен това нама-
ляването на задуха по време на 
теста има тенденция да бъде 
по-голямо при по-тежко болни 
[52]. Ще са необходими допълни-
телни изследвания за идентифи-
циране и подбор на пациентите, 
които биха могли да се възполз-
ват от техниката на издишва-
не през присвити устни, както 
и за ролята на тази техника по 
време на физическо натоварване. 
Освен това ще бъде важно техни-
ката да се стандартизира, да се 
определи обемът на обучението, 
инструкциите, необходими за ус-
пешното ѝ прилагане [24].

Доказателствата за полез-
ността на тази дихателна стра-
тегия при групи пациенти, ос-
вен тези с тежко ограничение на 
експираторния въздушен поток 
и свръхраздуване, са все още ос-
къдни и изискват по-нататъшно 
проучване (напр. интерстициал-
на белодробна болест, след опе-
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ративни интервенции, инсулт) 
[46,51].

Collins E, et al., (2008) устано-
вяват намаляване на дихател-
ната честота и динамичното 
свръхраздуване по време на вело-
ергометричен тест с постоянно 
натоварване. Тези подобрения са 
свързани с намаляване на диспне-
ята по време на тренировка. Все 
още е необходимо да се определи 
устойчивостта на тези положи-
телни ефекти, за да може този 
подход да се приложи в клинична-
та практика [13].

Техники за разширяване на белия 
дроб. 

Упражненията за дълбоко ди-
шане и техниките за разширя-
ване на белия дроб се използват 
широко за предотвратяване на 
усложнения при различни хронич-
ни респираторни заболявания и 
след хирургични процедури [60, 
15, 7, 36].

Въпреки това тяхната ефи-
касност остава несигурна. Тези 
стратегии включват упражне-
ния за дълбоко дишане, стимули-
ращи спирометри или положи-
телно експираторно налягане. 
Упражненията за дълбоко дишане 
се основават на активно макси-
мално вдишване със задържане на 
дъха, преди пасивно издишване. 
Тази техника може да се прилага 
при пациенти с дренирани и нед-
ренирани плеврални изливи; про-
учване установи, че това е най-
често използваната техника при 
тези пациенти. Упражненията 
за дълбоко дишане са оценени при 

пациенти след коремни операции 
в рандомизирано контролирано 
проучване.  Резултатите показ-
ват, че нито торакоабдоминал-
ната механика, нито белодроб-
ните усложнения са се променили 
при използването на тази техни-
ка. Заключенията обаче трябва 
да се тълкуват предпазливо, тъй 
като това проучване има важни 
ограничения, като например из-
ползването на несъвместими гру-
пи по отношение на вида на опе-
рацията, както и недостатъчен 
размер на извадката [20, 60].  

Стимулиращата спироме-
трия следва същия принцип 
като упражненията за дълбоко 
дишане, но използва устройство, 
което осигурява визуална обра-
тна връзка за подобряване на 
мотивацията на пациента [57]. 
Стимулиращата спирометрия 
е изследвана при пациенти след 
торакотомия и белодробна ре-
зекция и изглежда, че пациенти-
те с по-висок риск могат да се 
възползват от тази техника, за 
да намалят следоперативните 
белодробни усложнения. Въпреки 
това, по отношение на пациен-
тите след операция в горната 
част на корема, качеството на 
доказателствата е ниско. В об-
зорна статия се подчертава 
спешната необходимост от про-
веждане на добре планирани про-
учвания в тази област. Понас-
тоящем в насоките за клинична 
практика се препоръчва да не се 
използва стимулираща спироме-
трия в рутинните следопера-
тивни грижи [20, 50, 60]. 
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Доказано е, че положителното 
налягане в края на издишването 
увеличава белодробното разши-
рение и улеснява включването 
на повече алвеоли в газообмяна-
та. Изследване на изролзването 
на положително налягане в края 
на издишването е проведено в 
проучване с механично венти-
лирани пациенти, подложени на 
коронарен байпас. Доказано е, че 
високите нива на положително 
крайно експираторно налягане (15 
cmH2O) са от полза за подобрява-
не на газообмена при пациенти с 
коронарен байпас [14].

Техники за позициониране
на тялото

Навеждането напред (както 
и при издишването през свити 
устни) често се използва спон-
танно от пациентите за облек-
чаване на задуха, вероятно чрез 
подобряване на съотношението 
между дължината и напрежени-
ето на диафрагмата. Доказано е, 
че наличието на свръхраздуване и 
парадоксални коремни движения 
намаляват и са свързани с облек-
чаване на диспнеята в тази пози-
ция. Навеждането напред е свър-
зано със значително намаляване 
на активацията на инспиратор-
ните мускули, по-добра ефектив-
ност на инспираторните муску-
ли и значително подобряване на 
синхрона на торакоабдоминални-
те движения. Освен това навеж-
дането напред с опора на ръката 
позволява на акцесорните муску-
ли (пекторалис минор и пектора-

лис майор) да допринасят значи-
телно за повдигането на гръдния 
кош. Използването на проходил-
ка с колела (ролатор) при ходене 
позволява навеждането напред с 
опора за ръцете, като по този на-
чин намалява задуха и подобрява 
капацитета за упражнения, поне 
при пациенти с ХОББ [1, 2, 16, 49].

Физически упражнения
и физическа активност

Непоносимостта към физиче-
ски упражнения е отличителен 
белег на пациентите с белодроб-
ни заболявания. Като фактори, 
ограничаващи физическия капа-
цитет при тази популация, се 
посочват диспнея при усилие и 
умора или комбинация от двете. 
Докато диспнеята е свързана с 
повишения централен инспира-
торен нервен път, дължащ се на 
повишената дихателна работа 
и вентилационната неефектив-
ност, причинени от дефектен 
газообмен, деструкция на парен-
хима и динамична свръхразду-
ване, умората на периферните 
мускули е съпроводена от пери-
ферна мускулна дисфункция, лоша 
оксидативна функция и заседнал 
начин на живот. Физическите 
упражнения отдавна са признати 
за крайъгълен камък на програми-
те за белодробна рехабилитация 
[53]. Известно е, че те подобрява 
тренировъчния капацитет и ка-
чеството на живот при няколко 
респираторни заболявания, не-
зависимо от тежестта на забо-
ляването; дали тренировката за 
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упражнения е свързана с повише-
на преживяемост, все още не е 
потвърдено в повечето страни 
респираторните кинезитера-
певти се считат за членове на 
основния интердисциплинарен 
екип в рамките на белодробната 
рехабилитация [53,47,37].

Кинезитерапията има ключо-
ва роля в оценката на мускулната 
функция и толерантността към 
физически упражнения. Индиви-
дуалните или групови процедури 
по кинезитерапия, както и ин-
структирането на пациентите 
за възприемане на по-активен 
начин на живот подобряват ка-
чеството на живот в дългосро-
чен план. Обикновено кинезите-
рапевтите имат най-чести и 
близки контакти с пациентите 
(обикновено два до три пъти 
седмично) от всички здравни спе-
циалисти. Съвременните препо-
ръки за кинезитерапия включват 
високоинтензивни упражнения 
за издръжливост (т.е. ⩾60% от 
максималния тренировъчен ка-
пацитет) от три до пет пъти 
седмично, в продължение на поне 
8 седмици, и препоръка за трени-
ровки за съпротивление от една 
до три серии от осем до 12 пов-
торения, 2 до 3 дни седмично, с 
начални натоварвания от поне 
60% от теста за едно повторе-
ние с максимална сила. Алтер-
нативно може да се използва и 
натоварване, което предизвик-
ва умора след осем до 12 повто-
рения. Кинезитерапевтичната 
процедура трябва да съчетава 
упражнения за издръжливост и 

общоразвиващи упражнения за 
горните и долните крайници. 
Компонентът на програмата за 
издръжливост трябва да трае 
поне 20 мин. на сесия и може да 
се изпълнява по непрекъснат или 
интервален метод. Упражнения-
та за сила  трябва да бъдат на-
сочени към най-функционалните 
мускулни групи. през последните 
години интервенциите, целя-
щи повишаване на физическата 
активност в ежедневието чрез 
предоставяне на писмени ин-
струкции от кинезитерапевти-
те. Общата дневна двигателна 
активност при пациентите с 
респираторни заболявания обик-
новено е ниска и е известно, че е 
свързана с по.чести екзацербации 
и повишена хоспитализация  и 
смъртност [53,8,59].

Препоръчителните цели на 
насоките за ежедневна физиче-
ска активност  са поне 150 мин. 
седмично дейности с умерена ин-
тензивност (т.е. ⩾3 метаболит-
ни еквивалента (METs)) или 75 
мин. аеробна дейност с висока ин-
тензивност (т.е. >5 METs), или 
дневно количество от 7000-10 000 
крачки. Пациентите с хронич-
ни заболявания обикновено не са 
в състояние да постигнат тази 
препоръка. Всъщност при значи-
телен процент от пациентите 
с тежки респираторни заболява-
ния 3 METs надхвърлят макси-
малния им капацитет за физи-
ческо натоварване. Напоследък 
се обръща по-голямо внимание на 
поведенческа терапия свързана с 
намаляване на заседналия начин 
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на живот и увеличаването на 
времето, прекарано в дейности с 
лека интензивност (1,5-3 METs), 
които също са свързани с резул-
татите за здравето. Увеличава-
нето на дневната активност с 
лека интензивност с дейности 
присъщи за конкретния пациент 
изглежда по-постижимо, откол-
кото увеличаването й с умерена 
интензивност [59, 33, 23].

Насоки за бъдещи проучвания

С нарастването на научните 
изследвания в областта на респи-
раторната кинезитерапия и спе-
циализираното обучение на ки-
незитерапевти през последните 
години се наблюдава засилване на 
кинезитерапевтичната практи-
ка, основана на доказателства, 
а не само въз основа на практи-
ческия професионален опит на 
специалистите. Необходими са 
мултицентрови рандомизира-
ни контролирани проучвания, за 
да се докаже ефективността на 
кинезитерапевтичните интер-
венции. Необходими са обаче и 
добре планирани наблюдателни 
проучвания за оценка на осъщест-
вимостта на нашите интервен-
ции в различни условия и прием-
ливостта им от различни групи 
пациенти. Освен това доказа-
телствата трябва да надхвър-
лят рамките на бронхопулмонал-
ните заболявания като кистозна 
фиброза, ХОББ, бронхиектазии, 
пациенти в критично състоя-
ние, а също така да се обърне 
внимание на по-малко изследва-

ни групи пациенти с пневмония, 
астма, пневмофиброза, белодроб-
на хипертония, различни невро-
логични, кардиологични и други 
остри и хронични заболявания, 
които изискват прилагането на 
респираторна кинезитерапия 
[4,6,25,26,49].

Публикуваното ръководство 
на Британското торакално об-
щество и Асоциацията на дипло-
мираните кинезитерапевти в об-
ластта на респираторните гри-
жи е резултат от необходимост-
та от яснота по отношение на 
кинезитерапевтичните техники 
и доказателствата в тяхна под-
крепа. Целта на ръководството 
е критично да оцени доказател-
ствата за респираторните кине-
зитерапевтични техники, като 
формулира препоръки, основани 
на доказателства, когато това е 
възможно. Насоките да информи-
рат всички пулмолози, кинезите-
рапевти и здравни специалисти 
работещи в областта на респи-
раторните грижи, за обхвата на 
кинезитерапията и настоящите 
доказателства в подкрепа на из-
ползването на кинезитерапев-
тичните техники. Тези насоки 
обхващат само кинезитерапев-
тичното лечение на възрастни 
пациенти без хирургични диха-
телни проблеми или при критич-
но болни, нуждаещи се от инва-
зивна вентилационна поддръжка 
[10]. Кинезитерапията трябва да 
се предлага на пациенти с различ-
ни заболявания с респираторна 
симптоматика, с цел намаляване 
на задуха управление и контрол 
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на симптомите, мобилност и 
функция и подобряване или под-
държане на функционалността, 
както и освобождаване на диха-
телните пътища и подпомагане 
на откашлянето. Стратегиите 
и техниките включват: рехаби-
литация, тестване с упражнения 
(включително за амбулаторно 
използване на кислород), предпи-
сание на упражнения, освобожда-
ване на дихателните пътища, 
позициониране и дихателни тех-
ники. Кинезитерапията може да 
бъде полезна при постурална и/
или мускулно-скелетна дисфунк-
ция и болка, и да помогне за подо-
бряване на евакуацията на секре-
тите при кашлица и форсирани 
експираторни маньоври [10].

Обобщение на препоръките

За намаляване на задуха се препо-
ръчва подходящо позициониране на 
пациентите. GRADE-базираните 
препоръки включват:

– Пасивно фиксиране на ра-
менния пояс за оптимизиране на 
ефективността на вентилатор-
ните мускули и облекчаване на за-
духа. (GRADE D)

– Заемане на седеж с наклон на-
пред за облекчаване на дишането 
при всички пациенти при остри 
и хронични състояния. (GRADE 
C)

– Препоръчва се модифициране 
на предната наведена позиция за 
използване при стоеж, за паци-
енти, при които навеждането 
напред от седнало положение е 
ефективно. (GRADE D)

GRADE-базирани препоръки за из-
ползването на помощни средства за 
ходене

– Оценете ефективността 
при използване на проходилки с 
две или с четири колела за паци-
енти с изразен задух, особено при 
възрастни хора (GRADE В)

– Преподавайте индивидуал-
ни енергоспестяващи техники 
за намаляване на задуха по време 
на дейностите от ежедневието. 
(GRADE D)

GRADE-базирани препоръки за из-
ползването на дихателни техники

– Обучение на пациентите в 
контролиране на дишането в 
покой за облекчаване на задуха. 
(GRADE D)

– Диафрагменото дишане не 
трябва да се преподава рутинно 
на пациенти с тежка дихателна 
недостатъчност. (GRADE С)

– Преподавайте дишане със 
свити устни по време на нато-
варване като потенциален за 
намаляване на дихателната чес-
тота и подпомагане на възста-
новяването при пациентите. 
(GRADE С)

– Обучавайте на издишване 
при физическо натоварване („ду-
хайте, докато вървите!“) като 
потенциална стратегия за нама-
ляване на задуха. (GRADE D)

– Преподавайте релаксирано, 
по-бавно и по-дълбоко дишане 
като потенциална стратегия за 
улесняване на по-ефективната 
вентилация по време на физиче-
ско натоварване. (GRADE D)

За справяне със симптомите на 
тревожност и паника препоръката е:
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-Обучавайте пациентите на 
правилно позициониране, дишане 
и стратегии за релаксация, за да 
се справят с тревожността и па-
никата при задух. (GRADE D)

GRADE-базирани препоръки за 
включването на белодробна рехабили-
тация в алгоритъма на лечение при 
болни с респираторни проблеми

– Пулмоналната рехабилита-
ция трябва да включва трени-
ровка с упражнения за мускулите 
на долните крайници и седалищ-
на мускулатура. (GRADE А)

– Пулмоналната рехабилитация 
трябва да включва тренировка за 
сила както на горните, така и на 
долните крайници. (GRADE А)

– Информацията, съветите и 
обучението трябва да са нераз-
делна част от белодробната ре-
хабилитация. (GRADE А)

– Белодробната рехабилита-
ция трябва да бъде достъпна 
за всички подходящи пациенти 
(GRADE А)

Препоръчват се редица функцио-
нални полеви тестове за физическо 
натоварване да бъдат включени 
при оценката на толерантност-
та към физически упражнения с 
цел подбор и прилагане на физиче-
ски упражнения или кислородоте-
рапия. (GRADE С)

GRADE-базирани препоръки за 
белодробна рехабилитация в периода 
около и след обострянето на заболява-
нето

– Да се обмисли възможността 
за белодробна рехабилитация ско-
ро след обострянето за пациен-
ти с ХОББ и други заболявания. 
(GRADE В)

– Да се обмисли някаква форма 
на рехабилитация по време на ек-
зацербация за поддържане на об-
щата функционална мобилност 
на пациентите и предпазване 
от усложнения при залежаване. 
(GRADE D)

GRADE-базирани препоръки за 
включване на физически упражнения 
за дихателните мускули

– Да се обмисли възможността 
за добавяне на тренировка на ди-
хателните мускули към общата 
програма за упражнения, когато 
е налице слабост на дихателните 
мускули се смята, че допринася за 
проблемите на пациента, за да 
се подобри силата на дихателни-
те мускули и/или издръжливост.  
(GRADE А)

– Прилагането на различни ус-
тройства, които включват кон-
трол на дихателния модел и на 
потока вдишан и издишван въз-
дух трябва да се разглеждат в 
сравнение с устройства, които 
нямат тази функция. (GRADE D)

GRADE-базирани препоръки за 
прилагане на техники за освобожда-
ване на дихателните пътища

– Обмислете техники за ак-
тивен цикъл на дишане (които 
включва техниката на форсирано 
издишване), автогенно дренира-
не и обикновено или осцилиращо 
положително експираторно на-
лягане за пациенти със стабилна 
ХОББ, които се нуждаят от осво-
бождаване на дихателните пъти-
ща за подпомагане на отстраня-
ването на секретите. (GRADE В)

– Включете постурален дренаж 
само ако той допълнително под-
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помага очистването и няма вред-
ни ефекти. (GRADE D)

GRADE-базирани препоръки за 
тренировка на мускулите на тазово-
то дъно

– -Пациентите трябва да бъ-
дат разпитвани за тяхното със-
тояние по отношение на неволно 
изпускане на урина. (GRADE D)

– Всички пациенти с хронична 
кашлица, независимо от състоя-
нието на континенцията тряб-
ва да бъдат научени да контрахи-
рат мускулите на тазовото дъно 
преди форсирано издишване или 
кашляне. (GRADE D)

– Ако се установят проблеми, в 
кинезитерапевтичния комплекс 
трябва да бъдат да бъдат упраж-
нения от тазово-дънната тера-
пия. (GRADE D)

Заключение

В началото дихателната ре-
хабилитация е била подценявана 
терапевтична област с несигур-
ни и неясни ползи, но сега тя е 
подкрепена от доказателства, 
оценени като най-високо ниво от 
експертите. Специфична оценка 
за специфични резултати, дълго-
трайни ефекти и поддържане на 
ползите при отделния пациент, 
най-подходящ начин на лечение 
от ранното начало на заболява-
нето, преодоляване на потенци-
алните бариери, повишаване на 
осведомеността сред хората и 
професионалистите, внедряване 
на нови технологиите и принци-
пите на електронното здравео-
пазване – всичко това предста-

влява актуални граници за по-до-
бро проучване на възможности-
те за подобрение още сега. Ето 
защо появата на нови модели на 
БР, които могат да гарантират 
мултидисциплинарните харак-
теристики в една програма пред-
ставя нови възможности за раз-
ширяване на избора за пациенти-
те, за по-добро задоволяване на 
всяка индивидуална потребност, 
както и за персонализиран подход 
в кинезитерапията, за да се раз-
шири обхватът и достъпът до 
тази възможност за грижи [12]. 
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Методика на кинезитерапия при пациенти
с хронична дихателна недостатъчност

Иван Иванов 

Резюме
Пулмоналната рехабилитация базирана на доказателства е призна-

та комплексна интервенция за болни с хронични дихателни и други 
заболявания, които се проявяват с намалена обща двигателна актив-
ност, задух и лесна уморяемост. Кинезитерапията е индивидуално 
насочена към намаляване на оплакванията, оптимизиране на функцио-
налния статус, поддържане на болните в стабилно състояние по от-
ношение на основното заболяване и профилактика на усложненията. 
Комплексното лечение включва функционална оценка на статуса на 
пациента, кинезитерапевтични процедури, обучение и психосоциална 
подкрепа. Рехабилитационните програми за пациенти с редица карди-
опулмонални, неврологични и ортопедични заболявания, чието разви-
тие постепенно води до хронична дихателна недостатъчност са добре 
утвърдени в практиката в подкрепа на лекарствената терапия с цел 
контролиране, облекчаване и намаляване на субективните оплаквания 
и оптимизиране на функционалния капацитет с оглед превенция на ин-
валидизацията. Въз основа на данни от наши и чуждестранни източ-
ници, ние изготвихме, приложихме наша специализирана методика за 
пациенти, обхващаща тримесечен период на възстановяване. Мето-
диката ни е съобразена с международните изисквания за прилагане на  
дихателна кинезитерапия.

Ключови думи: дихателна кинезитерапия, хронични заболявания



136  Спорт и наука, кн. 1, 2/2022

Methodology of physiotherapy in patients
with chronic respiratory failure

Ivan Ivanov

Abstract
Evidence-based pulmonary rehabilitation is a recognized comprehensive 

intervention for patients with chronic respiratory and other diseases that 
present with decreased general exercise capacity, shortness of breath, and 
easy fatigability. Physiotherapy is individually targeted to reduce complaints, 
optimize functional status, maintain patients in a stable state with respect to the 
underlying disease, and prevent complications. Complex treatment includes 
functional assessment of the patient’s status, regular physiotherapy sessions, 
education and psychosocial support. Rehabilitation programs for patients 
with a range of cardiopulmonary, neurological and orthopedic conditions 
that progressively lead to chronic respiratory failure are well established in 
practice to support drug therapy to control, alleviate and reduce subjective 
complaints and optimize functional capacity to prevent disability. Based 
on data from our own and foreign sources, we developed, applied our own 
specialized methodology for patients covering a three-month recovery period. 
Our methodology complies with international requirements for the application 
of respiratory physiotherapy.

Key words: respiratory physiotherapy, chronic diseases 

Хроничната дихателна недос-
татъчност е състояние, при кое-
то е нарушена обмяната на кис-
лорода и/или въглеродния диоксид 
и се развива артериална хипоксе-
мия, с или без хиперкапния. Тя е 
важен социален проблем поради 
прогресивното протичане, ус-
ложненията и високият процент 
заболеваемост и смъртност.

Според данни на Национал-
ния статистически институт 
у нас ежегодно над 230 хил. души 
се хоспитализират по повод бе-
лодробни заболявания. За 2017 г. 
броят на пациентите над 65 го-
дини е 3936 на 100 000 души. По 
данни на Европейския съюз лече-

нието на хроничните дихателни 
заболявания разходва около 38,6 
млрд. евро годишно. Хронична-
та обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) е социално значимо 
заболяване в целия свят, с нара-
стваща смъртност. В света бо-
ледуват над 350 милиона души, 
засегнати са около10% от населе-
нието на възраст над 40 години, 
нараства процента на непушачи-
те и днес той достига вече 50%, 
поради масовото използване на 
биогорива в азиатския регион и в 
слабо развитите страни, където 
процентът на боледуващите от 
ХОББ непушачи непрекъснато 
нараства. Около 3 милиарда от 
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населението на Земята е изложе-
но на въздействието на дима от 
изгаряне на биомаса и това пра-
ви ~50% от цялото й население. 
Около 1 милиард са пушачите в 
света. ХОББ засяга 20% от пуша-
чите, а болестта заема 5-та по-
зиция по разпространение и 4-та 
позиция по смъртност в света, с 
тенденция да се качи на 3-та по-
зиция в близките няколко години. 
В България, поради високия все 
още процент пушачи и нараст-
налото използване на биогорива в 
зимните месеци, болестността 
е по-близо до по-високите про-
центи, съобщавани в литерату-
рата. По данни на Националния 
статистически институт от 
последните десет години, боле-
дуващите от ХОББ в България 
са между 450-500 000 души, което 
прави около 13% от населението. 
Ежегодно към общия брой заболе-
ли се присъединяват не по-малко 
от 15 000 нови пациенти с диа-
гноза ХОББ, а на терапия са само 
около 30% от тях [3].

Дихателната недостатъч-
ност може да бъде причинена от 
различни етиологични фактора. 
Най-често това са състояния, 
които затрудняват дишането и 
навлизането на въздух в белите 
дробове. Примери за това са сла-
бост след мозъчен инсулт, колапс 
на дихателните пътища. Състо-
яния, които затрудняват издиш-
ването на въздуха се наблюдават 
при бронхиалната астма, която 
протича със спазъм на дихател-
ните пътища, а хроничната об-
структивна белодробна болест 

(ХОББ) може да причини натруп-
ване на мукозен секрет стесня-
ващ дихателните пътища, също 
при бронхиолит, муковисцидоза 
и интерстициални белодробни 
заболявания. Когато въздухът не 
може да навлезе в белите дробове, 
те могат да колабират, напри-
мер при силно изразена слабост 
на дихателните мускули, когато 
има свръхсекреция или нарушена 
евакуция на бронхиален секрет 
или фрактура на ребро, при което 
силната болка затруднява пълно-
ценното вдишване. Натрупва-
нето на ексудат или трансудат 
в алвеолите при пневмония или 
хронична сърдечна недостатъч-
ност затруднява газообмена. На-
рушена функция на дихателните 
мускули може да се прояви при 
гръбначни изкривявания – най-
често при сколиоза, обезитас, 
след травма на гръбначния мозък, 
мускулна дистрофия.  Възраст-
ните и стари хора имат повече 
рискови фактори за развитието 
на хронична дихателна недоста-
тъчност. Този контингент бо-
лни е по-вероятно да имат обща 
мускулна слабост, която може да 
повлияе на дишането. Вдишване-
то на дразнители може да доведе 
до увреждане на белите дробове в 
дългосрочен план и да ви изложи 
на риск от сериозни белодробни 
заболявания. Дразнителите на 
белия дроб включват замърсяване 
на въздуха, химически изпарения, 
азбест, анилинови багрила и бои, 
прах и активно и пасивно пушене. 
Рискът от дихателна недоста-
тъчност е по-висок при нервни 
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и мускулни заболявания, включи-
телно амиотрофична латерална 
склероза, синдром на Гилен-Баре 
и миастения гравис, също така 
след голяма по обем хирургична 
интервенция. Тютюнопушене-
то може да причини белодробни 
заболявания, които повишават 
риска от дихателна недостатъч-
ност [2].

Своевременното лечение с 
подходящи  кинезитерапевтич-
ни средства облекчава симпто-
мите на заболяването, редуцира 
честотата и тежестта на обо-
стрянията, подобрява физиче-
ския капацитет и качеството на 
живот на пациентите. Утвър-
дените функционални методи на 
изследване са тестът „Шестми-
нутно ходене“, Борг скала, арте-
риално налягане, дихателна чес-
тота, пулсоксиметрия, апнеич-
ни проби, въпросници [1].

Главната цел на кинезите-
рапията като основна част от 
пулмоналната рехабилитация  
е намаляване на тежестта на 
оплаквания и оптимизиране на 
функционалния статус с оглед 
поддържане на болните в ста-
билно състояние и постигане на 
по-голяма независимост в еже-
дневния живот [5].

Целта на приложената от нас 
методика е да се проследи въз-
действието на кинезитерапия 
с включен уред за респираторна 
тренировка при болни с хронич-
на дихателна недостатъчност 
от експерименталната група 
(ЕГ) в ДКЦ и домашни условия и 
контролна група (КГ) без вклю-

чен уред за дихателна трениров-
ка. Методиката включва едносе-
дмично обучение, проведено от 
кинезитерапевта в поликлини-
ката на пациентите в комплекс 
от упражнения и използването на 
индивидуален уред за инспиратор-
на тренировка за домашно прило-
жение. Уредът е предоставен без-
платно след седемдневното еже-
дневно обучение за продължаване 
на тренировките в дома на паци-
ентите. Кинезитерапевтичният 
комплекс съчетава в себе си диха-
телни упражнения, общоразвива-
щи упражнения, упражнения сре-
щу еластично съпротивление за 
горни и долни крайници, релакси-
ращ самомасаж на междуребрени-
те мускули, активни упражнения, 
включващи наклони и извивки, уп-
ражнения, стимулиращи отхрач-
ването и откашлянето, енергос-
пестяващи техники, дозирано хо-
дене. Проведени са и 4 контролни 
процедури под ръководството на 
кинезитерапевт, веднъж седмич-
но, за промяна в дозировката и 
вида на терапевтичните упраж-
нения в комплекс по време на до-
машното му приложение. За оцен-
ка на функционалното състояние 
са използвани двукратно спиро-
метрия, тест за шестминутно 
ходене, апнеични проби, скала на 
Борг, тест „Пет пъти сядане и 
ставане“, тест САТ за качество 
на живот [4,6,7,8]. 

Инспираторна мускулна тре-
нировка за болните от експери-
менталната група

При болните от ЕГ проведох-
ме инспираторна мускулна тре-
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нировка с индивидуален фийдбек 
уред Coach2 Incentive Spirometer 
без съпротивление на вдишване-
то. На всички пациенти от екс-
перименталната група след про-
ведените първоначални изследва-
ния е раздаден уред за трениров-
ка на инспирацията за самостоя-
телно упражняване. 

На пациентите се дават точ-
ни и ясни инструкции, за да може 
да провеждат тренировката 3-4 
пъти дневно самостоятелно. 
Според норматив, зависещ от 
ръста, пола и годините на паци-
ента се задава максималното ко-
личество въздух, което трябва да 
бъде вдишано бавно и постепено. 
Самото вдишване се извършва 
през мундщук, който е свързан със 
секцията,  която показва колко 
равномерно е вдишването, която 
от своя страна е свързана със сек-
цията, показваща количеството 
вдишан въздух. Правят се по 3-4 
вдишвания на серия, като след 
всяко вдишване се прави почивка 
от 30 сек.  Продължителността 
на времето за вдишване трябва 
да е най-малко 3 сек. Правят се 
3-4 серии за целия ден. 

Всички пациенти са обучени 
да извършват вдишването така, 
че индикаторът за скорост да се 
поддържа в средни стойности. 
Дадени са следните указания: при 
всяко вдишване целта е да се дос-
тигне индикатора за норма; пре-
ди вдишване да се извършва пъл-
но издишване; при вдишване уст-
ните да прилепват плътно към 
мундщука; вдишването да е през 
мундщука, бавно и плавно.

Уредът за респираторна тре-
нировка е безопасен, лесен и удо-
бен за употреба от пациентите 
и не е необходим непрекъснат 
контрол от страна на кинезите-
рапевта.

Използването на този уред 
стимулира бавното и дълбоко 
вдишване, снабден е със скала, 
позволяваща зрителен контрол 
на скоростта и обема на вдишва-
ния въздух. Целта е да се подобри 
силата и издръжливостта на ин-
спираторните мускули. 

За целта на проучването нато-
варването е оптимално  и разпре-
делено два пъти през деня.

Примерен комплекс на прило-
жената кинезитерапия за двете 
групи

Подготвителна част – 15 – 20 
мин

1. ИП – седеж на стол. /Измер-
ва се пулсовата честота за 10 сек/ 
Самомасаж на гръдни и между-
ребрени мускули и на диафрагма-
та /поглаждане и леко разтрива-
не/. Дозировка – 2-3 мин.

2. ИП – същото. Ръцете върху 
коленете. Стискане на пръсти-
те в юмруци и отпускане с едно-
временно сгъване и разгъване в 
глезенните стави. Дишането е 
свободно. Бавен темп, дозировка 
– 50-60 сек.

3. ИП – същото. Последова-
телно повдигане на едното и на 
другото рамо. Бавен до среден 
темп. Дишането е свободно, до-
зировка – 7-8 пъти.

4. ИП – същото. Ръцете дър-
жат седалката. Последователно 
сгъване и разгъване на краката с 



140  Спорт и наука, кн. 1, 2/2022

разминаване. Дишането е сво-
бодно. Темп бавен до среден, до-
зировка – 7-8 пъти.

5. ИП – същото. Повдигане 
встрани на двете ръце със сгъна-
ти лакти – вдишване, връщане в 
ИП – издишване. Бавен темп, до-
зировка – 4-5 пъти.

6. ИП – същото. Краката са 
леко разтворени, ръцете на ко-
ленете. С помощта на ръцете 
завъртане на бедрата навътре и 
навън /вътрешна и външна рога-
ция/. Дишането е свободно. Темп 
бавен, дозировка – 1 мин.

7. ИП – същото. Последова-
телни бавни наклони вляво и вдя-
сно с изправен гръден кош. Диша-
нето не се задържа. Бавен темп, 
дозировка – 8-10 пъти.

8. ИП – същото. Последова-
телни извивки на трупа вляво и 
вдясно с едновременно повдигане 
на едноименната ръка в същата 
посока. Бавен темп, дозировка – 
7-8 пъти.

9. ИП – същото. Последова-
телно разгъване на коляното и 
повдигане на подбедрицата с на-
прягане на четириглавия бедрен 
мускул. Бавен темп, дозировка – 
7-8 пъти.

10. ИП – същото. Ръцете са 
долу. Повдигане на ръцете на-
пред до горе – вдишване, връщане 
в ИП – издишване. Бавен темп, 
дозировка – 4-6 пъти.

11. ИП – същото. Гърбът е 
облегнат. Последователно пов-
дигане на едното и на другото 
коляно. Дишането не се задър-
жа. Среден темп, дозировка – 4-6 
пъти.

12. ИП – същото, краката пра-
ви. Последователно напрягане и 
отпускане на глутеалната мус-
кулатура. Дишането е свобод-
но. Темп среден, дозировка – 7-8 
пъти.

13. ИП – същото. Краката са сгъ-
нати. Наклон напред и издишване, 
връщане в ИП – вдишване. Среден 
темп, дозировка – 4-6 пъти.

14. ИП – същото. Ръцете са над 
главата. Отпускане на лявата 
ръка вляво до докосване на пода – 
издишване, връщане в ИП – вдиш-
ване. Същото и с другата ръка. 
Бавен темп, дозировка – 7-8 пъти.

15. ИП – същото. Ръцете върху 
коленете. Последователно „пре-
гърбване” и изправяне /разгъване/ 
на гръбначния стълб. Дишането е 
свободно. Бавен темп. дозировка  
– 7-8 пъти.

16. ИП – същото. Последова-
телно завъртане на главата вля-
во и вдясно. Дишането е свобод-
но. Бавен до среден темп, дози-
ровка – 1 мин.

17. ИП – същото. Ръцете са 
встрани. „Прегръщане” и при-
тискане с кръстосани ръце на 
гръдния кош – издишване, връща-
не в ИП – вдишване. Бавен темп, 
дозировка – 5-6 пъти.

18. ИП – същото. Ръцете вър-
ху коленете. Ставане до стоеж с 
повдигане на ръцете отпред до 
горе и вдишване, сядане в ИП – 
издишване. Бавен до среден темп, 
дозировка – 7-8 пъти /Измерва се 
пулсовата честота за 10 сек/.

19. ИП – същото. Разхлабване 
на мускулатурата на бедрата. 
Дозировка – 20 – 40 сек.
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20. ИП – същото. Диафрагмал-
но дишане. Бавен темп, дозиров-
ка – 4-5 пъти.

Основна част – 25 – 30 мин
21. ИП – същото. Ръцете са 

върху коленете. На 1 – повдигане 
на раменете – вдишване, на 2, 3, 
4 – издишване на „стъпала” с ак-
цент. Среден темп, дозировка – 
5-6 пъти.

22. ИП – същото. Последова-
телно изправяне на гръдния кош, 
лактите назад – вдишване и връ-
щане в ИП с наклон и продължи-
телно издишване. Бавен темп, 
дозировка – 4-5 пъти.

23. ИП – същото. На 1 – отпус-
кане на лява ръка надолу-напрез 
до едноименния крак – издишва-
не, на 2 – вдишване. Същото и на 
другата страна. Бавен темп, до-
зировка – 4-6 пъти.

24. ИП – същото. Десният 
крак е прав. На 1 – повдигане на 
десния крак и издишване, на 2 – 
ИП – вдишване. Среден темп, до-
зировка – 4-5 пъти. Същото се из-
пълнява след това и с другия крак.

25. ИП – същото. Ръцете са 
на диафрагмата. Диафрагмално 
дишане. Вдишва се през носа, а се 
издишва през устата с изговаря-
не на съгласните „ш”, „з”, „с” ,„ж”. 
Темп бавен, дозировка – 4-5 пъти.

26. ИП – същото, ръцете са 
от вътрешната страна на ко-
ленете. На 1 – ръцете разтварят 
коленете, гръдния кош се изпра-
вя максимално – вдишване, на 2 
– ръцете прибират коленете и с 
наклон напред се издишва продъл-
жително. Бавен темп, дозировка 
– 4-5 пъти.

27. ИП – същото, ръцете дър-
жат седалката. Повдигане и от-
пускане на краката със свити 
колене /или поне – опити/. Диша-
нето не се задържа. Темп–среден, 
дозировка – 3-6 пъти.

28. ИП – същото, краката пра-
ви. Стягане и отпускане на глу-
теалната мускулатура. Среден 
темп, дозировка – 7-10 пъти.

29. ИП – същото, краката сгъ-
нати, ръцете върху коленете. 
На 1 – повдигане на лявата ръка 
встрани горе – вдишване, на 2 – 
ръката се поставя между дясно-
то бедро и дясната ръка с наклон 
и извивка, така че да се усуче тя-
лото – продължително издишва-
не, на 2 – ИП – вдишване. След 4-5 
изпълнения – същото и с другата 
ръка. Бавен темп, дозировка – 6-8 
пъти.

30. ИП – същото, ръцете пред 
гърдите със свити и отведени 
лакти държат дрехата. На 1 – 
повдигане на лактите – вдишва-
не, на 2 – последователно притис-
кане с лакътя на лява и дясна ръка 
на съответната част на гръдния 
кош и акцентирано издишване 
с постепенно навеждане на тру-
па. Среден темп, дозировка – 3-4 
пъти.

31. ИП – същото, ръцете на 
коленете. След гръдно вдишване 
следва издишване през устата с 
изговаряне на сричките „ха”, „хо”, 
„ху”. Бавен темп, дозировка – 4-5 
пъти.

32. ИП – същото. краката пра-
ви. На 1 – придърпване на едното 
коляно с ръцете към гърдите и 
продължително издишване, на 2 – 
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ИП същото и с другия крак. Бавен 
темп, дозировка – 4-6 пъти.

33. ИП – същото, краката сгъ-
нати, дланите са обхванали гръд-
ния кош под гърдите. След гръдно 
вдишване – трикратно издишва-
не с притискане и лек тласък на 
ръцете. Среден темп, дозировка 
– 3-4 пъти.

34. ИП – същото, ръцете са об-
хванали лактите. На 1 – повдигане 
на лактите над главата – вдишва-
не, на 2 – ИП – издишване. Бавен 
темп, дозировка – 3-4 пъти.

35. ИП – същото, ръцете са 
върху коленете. На 1 – наклон на-
пред и повдигане на ръцете на-
пред – вдишване, на 2 – ИП – из-
дишване. Бавен темп, дозировка 
– 3-4 пъти.

36. ИП – същото. Бавно диа-
фрагмално дишане. Дозировка – 
4-5 пъти.

37. ИП – опорен стоеж с ръце 
върху облегалката на стола. По-
следователно отпускане върху 
левия и десния крак със сгъване и 
разгъване на коляното /каране на 
колело/. Бавен темп, дозировка – 
30-40 сек.

38. ИП – същото. Последова-
телно сгъване назад на лявото и 
на дясното коляно. Среден темп, 
дозировка – 10-12 пъти.

39. ИП – същото. Лявата ръка 
е горе. На 1 – бавен наклон надясно 
– издишване, на 2 – ИП –вдишва-
не. След 4-5 изпълнения същото 
се изпълнява и на другата страна. 
Бавен темп.

40. ИП – разкрачен опорен сто-
еж, ръцете са върху облегалката. 
На 1 – напад с ляв крак , а лявата 

ръка е на бедрото – издишване, на 
2 – ИП – вдишване. Същото и на 
другата страна. Бавен темп, до-
зировка – 5-6 пъти.

41. ИП – същото. На 1 – извивка 
вляво с повдигане на лявата ръка 
– вдишване, на 2 – наклон към де-
сния крак – издишване. След 3-4 
изпълнения, същото се изпълнява 
и на другата страна в същата до-
зировка.  Темп бавен.

42. ИП – същото. На 1 – повди-
гане на ляв крак назад, а ръцете 
се сгъват – издишване, на 2 – ИП 
вдишване. Същото и с другия 
крак. Среден темп, дозировка – 
4-6 пъти.

43. ИП – същото. На 1 – при-
клякване – издишване, на 2 – ИП – 
вдишване. Бавен до среден темп, 
дозировка 7-8 пъти /Измерва се 
пулсовата честота за 10 сек/.

44. ИП – бавно ходене, ходене с 
разтърсване на крайниците, дъл-
боко дишане. Дозировка – 1 мин.

45. Бавно бягане. Дозировка – 1 
мин. Дишането се контролира – 
на 1-2 крачки се вдишва, на 2-3-4 
– се издишва.

46. Бавно ходене, дълбоко ди-
шане и почивка – 1 мин.

47. Бавно бягане – 3 мин с кон-
тролирано дишане /Измерва се 
пулсовата честота за 10 сек вед-
нага след бягането/.

48. Бавно ходене, дълбоко ди-
шане – 1 мин.

Заключителна част – 5 – 8 мин
49. ИП – седеж на стол или гим-

настическо столче. Разтърсване 
и разхлабване последователно на 
ръцете и на краката. Дозировка – 
1 мин.
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50. ИП – същото. На 1 – пов-
дигане на ръката над главата – 
вдишване, на 2 – ИП – издишване. 
Същото и с другата ръка. Бавен 
темп, дозировка – 5-6 пъти.

51. ИП – същото. Ръцете са на 
диафрагмата. Диафрагмално ди-
шане. Бавен темп, дозировка – 
5-6 пъти.

52. ИП – същото. Бавно сгъване 
и разгъване в глезенните стави и 
пръстите на ръцете. Дозировка – 
30-40 сек.

53. ИП – същото. Ръцете са 
под гърдите, обхванали с длани-
те гръдния кош. Бавно вдишва-
не и издишване с притискане на 
гръдния кош от ръцете и изгова-
ряне на буквата „ш”. Дозировка – 
5-6 пъти.

54. ИП – същото. Ръцете и 
краката са отпуснати, очите са 
затворени. Елементи от авто-
генна тренировка. Кинезитера-
певтът подава словесни команди 
за последователна релаксация на 
мимическата мускулатура, край-
ниците и тялото. Дишането е 
бавно и дълбоко. Дозировка – 1-2 
мин.

55. ИП – същото. На 1 – повди-
гане на ръцете над главата, от-
варяне на очите и вдишване, на 
2 – ИП – издишване. Бавен темп, 
дозировка – 2-3 пъти /Измерва се 
пулсовата честота за 10 сек/.

Прилага се и дозирано ходене с 
ежедневно увеличава времетрае-
нето на ходене извън дома.

Индикации за прекратяване на 
процедурата:

-Хипотония/Хипертония, 
придружена от главозамайване, 

прилошаване,побледняване или 
изпотяване;

– Увеличаване на пулсовата 
честота;

– Поява на повече от две ек-
страсистоли в рамките на 10 сек.;

– Поява на умора и силен задух;
– Увеличена дихателна често-

та;
– Нежелание от страна на па-

циента.
За контрол на процедурите в 

домашни условия, пациентите се 
обучават сами да измерват пул-
совата и дихателната си често-
та. При изпълнението на пред-
ставения кинезитерапевтичен 
комплекс е необходимо спазване-
то на някои методични указания. 
Натоварването се увеличава при 
спазване на принципите за по-
степенно нарастване на интен-
зивността чрез увеличаване на 
повторенията на изпълняваните 
упражнения за сметка на намале-
ние в почивките между тях, при-
лагани при началните занимания. 
Кинезитерапията се прекратява 
в случаите на поява на болка или 
тежест в сърдечната област, при 
задух над степен 6 според 10-сте-
пенната скала на Борг.
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спорТ и рекреация

Пешеходният туризъм като възможност за спорт
и рекреация

Станислав Пляков

Резюме
Настоящата публикация разглежда пешеходния туризъм като вид 

спортен туризъм в съответствие със Световната туристическа ор-
ганизация (СТО) и в контекстa на настъпилите промени в туристиче-
ското и спортното потребление след 2020 г. свързани със световната 
пандемия. На първо място, разглеждаме връзката на пешеходния тури-
зъм с другите видове спортен туризъм. На второ място, са проследени 
възможностите за обогатяване на дейностите свързани с пешеходен 
туризъм с различни видове популярни в туризма спортни дейности за 
повишаване на атрактивността на преживяването. На трето, място 
проследяваме, както благотворните ефекти на пешеходния туризъм за 
рекреацията на човека, така и възможността за травми и дискомфорт, 
като се вземе под внимание защитата на здравето и безопасността 
на потенциалните участници търсещи възстановяване на силите чрез 
спортен туризъм. Докладът е подкрепен със статистически данни от 
Швейцария и България и посочва полезни за практиката изводи.

Kлючови думи: спортен туризъм, пешеходен туризъм, спорт, тури-
зъм, спортно-рекреативен туризъм, спортно-развлекателен туризъм, 
безопасност.
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Walking tourism as an opportunity for sports
and recreation 

Stanislav Plyakov

Abstract
The paper investigates hiking as a kind of sport tourism in accordance 

to the World Tourism Organization (WTO) and in the context of the global 
pandemic and changes in demand for tourism and sports after 2020. Firstly, we 
consider the connection of walking tourism with other types of sports tourism. 
Secondly, we delve on the possibilities for mutual enrichment of the activities 
related to hiking and various popular sports in order to make the experience 
more attractive. Thirdly, we consider the beneficial effects of walking tourism 
for recreation and the risk of trauma and discomfort, taking into account health 
and safety issues for the potential participants who would seek recovery through 
sports tourism. The topics are supported with statistics from Switzerland and 
Bulgaria, and the paper offers practical conclusions.

Keywords: sport tourism, walking tourism, sport, tourism, sports and 
recreational tourism, sports and leisure tourism, safety.

Въведение

Връзката между спорт и ту-
ризъм е динамична и изменчива, 
както и двупосочна и зависима 
от потребителските навици и 
потребности [13, 15]. Ето защо 
настоящият момент е ключов 
за намирането на подходящи па-
раметри за развитието на пеше-
ходния туризъм в условията на 
пандемия или дори на пост-панде-
мия, както и за общо подобряване 
на възможностите за възстано-
вяване и рекреация. Анализът на 
спортния туризъм е сложен, дори 
когато разполагаме със статис-
тически данни, защото приложе-
нието на спортната дейност в 
туризма е резултат от комплекс-
ни фактори. След края на XX в. и 

началото на XXI в. се появяват 
все по-атрактивни условия за 
отдих и почивка. Нарастващото 
свободно време и индивидуализа-
цията на потреблението и зани-
манията стимулира хората да 
търсят непрекъснато различни 
форми на рекреация и развлече-
ние. Така спортният туризъм е 
само част от общия междунаро-
ден туризъм [4, 246], при който 
се задоволяват потребностите 
на туристите от спортуване и 
активен отдих чрез съпреживя-
ване или участието им в разноо-
бразни спортни прояви, събития 
и дейности. 

На фона на световната епи-
демична вълна от SARS-CoV-2 се 
откроиха първоначалните моти-
ви за туризъм, каквито са физи-
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ческите и духовни потребности 
за по-здравословен живот. Разви-
тата туристическа дестинации 
Австрия обърна особено внима-
ние на пешеходния туризъм и 
възможностите за осъществя-
ване на смесени продукти [5]. В 
тази разработка ще потърсим 
възможностите за рекрeация, 
които пешехoдния туризъм пред-
лага благодарение и на връзките 
му с другите видове спортни 
дейности. Ще изследваме главно 
практичните аспекти за създава-
нето на продукти без да търсим 
теоретизиране в посока активни 
и пасивни потребители на спорт 
[10, 37]. Така се надяваме да избег-
нем „прекомерното сегментира-
не” [6, 108] на спортния туризъм 
и да предложим удобна за практи-
ката картина на връзките между 
спорт и туризъм.

Методика

За да се представим допирни-
те точки между спорт и пешехо-
ден туризъм за целите на рекреа-
цията ще преминем през няколко 
стъпки. На първо място, ще се 
спрем върху някои установени 
взаимозависимости. На второ 
място, ще разгледаме приложе-
нието им в практиката, както 
и положителното въздействие 
върху хората, като накрая ще 
потърсим подкрепа за изводи-
те сред достъпни и достоверни 
статистически данни от 2019 и 
2020 г. 

Предпоставки за разглеждане на 
пешеходния туризъм като част 
от спортния туризъм 

Пешеходният туризъм е вид 
активна почивка със спортен, 
опознавателен и възпитателен 
характер. Пешеходният тури-
зъм може да бъде разглеждан като 
вид спортен туризъм, популярен 
и заради положителните за здра-
вето ефекти [16, 11]. Обикновено 
той се осъществява в планини-
те, но също така и в равнинни 
местности, долини, пещери, кул-
турно-исторически забележител-
ности. В друга, по-всеобхватна, 
публикация на автора е предло-
жено следното определение: „Пе-
шеходният туризъм е подвид на 
глобалното определение за „ту-
ризъм” и по-точно на „спортния 
туризъм” за предварително пла-
нирани и грижливо организирани 
посещения на цялата съвкупност 
от туристически обекти (при-
родни, културни, исторически 
и други) независимо от сезона и 
района, в който се намират, при 
което основното придвижване се 
осъществява пеша.” [3]. 

Условието за предварителна 
подготовка и планиране при пе-
шеходния туризъм, настройва 
туриста по такъв начин за него-
вото приключение, че се пости-
га така търсената в туризма 
устойчивост. Световната ту-
ристическа организация (СТО) 
определя следните седем главни 
преимущества на пешеходния 
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туризъм[16, 26]: 1) той може да 
бъде развит със сравнително 
малки инвестиции; 2) не изисква 
специални материални активи; 
3) има добър пазарен потенциал; 
4) допълва другите туристиче-
ски ресурси; 5) когато е развит и 
управляван по подходящ начин, 
той е вид устойчив туризъм; 
6) има много добър потенциал 
за създаване на предимства за 
местните общности; 7) може 
да подсили благоденствието на 
местните жители. 

Според СТО, пешеходният ту-
ризъм разполага с уникални пазар-
ни предимства, защото може да 
се комбинира с автентичните 
местни преживявания [16, 11-12]. 
Например при приключенския и 
маршрутно-познавателния ту-
ризъм, придвижването пеша е 
част от концепцията за физи-
ческо и духовно постижение, но 
основната атракция в най-често 
някакво екстремно преживяване 
или уникално културно-истори-
ческо или уникално природно на-
следство. 

Туризмът и спортът се обога-
тяват взаимно. Пример за това 
е как през 80 и 90 -те години на 
ХХ век хибридизацията на рекре-
ативните и развлекателни спор-
тове – скално катерене, планин-
ско колоездене, каяк, рафтинг – е 
билa използванa за рестарт на 
спортния туризъм във Френски-
те Алпи [6, 101]. Може да се спрем 
и подробно на еволюцията на 
класическия пешеходен туризъм 
в други видове спорт [8, 108], но 
цел на разработката е намиране-

то на оптимални възможности 
за рекреация чрез пешеходен ту-
ризъм и други спортни дейности.

Връзки между видовете спорт
и пешеходния туризъм 

Световната туристическа 
организация посочва през 2001 г., 
че пешеходният туризъм е една 
от най-популярните форми на 
рекреационен туризъм, наред с 
плуването и карането на ски [13, 
11]. Изглежда пешеходен туризъм 
е с най-голям обхват сред рекре-
ационните спортове, но негова-
та популярност зависи от наро-
допсихологията [13, 13], както и 
от възможностите които пре-
доставят местните ресурси.

Взаимното влияние на спорта 
и туризма е до голяма степен за-
кономерно. Например ски спор-
тът преминава в даден момент 
в практикуване на сноуборд. По 
подобен начин и пешеходният 
туризъм е в основата на еволю-
цията на спортове като тре-
кинг, хайкинг със снегоходки или 
каньонинг [6, 108]. Пешеходният 
туризъм може и да бъде комбини-
ран лесно с атрактивни дейнос-
ти, така че преживяването да е 
вълнуващо и съобразено с физиче-
ските възможности на туриста 
и потребностите му за отдих 
извън градската среда. 

Пример от българската прак-
тика е когато за разнообразяване 
на продукта в курорт „Златни 
пясъци” през 80-те години, в от-
говор на променените мотиви на 
туристите за повече атракции 
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се изграждат спортни площад-
ки, активно се предлагат реди-
ца водни спортове (водни ски, 
уиндсърф, яхтинг) и дори се про-
веждат международни меропри-
ятия. На фона на тези възмож-
ности, търсена от туристите 
услуга дори и в началото на 90-те 
години, е горската разходка с по-
сещение на местната забележи-
телност „Аладжа манастир” раз-
положена в природния резерват 
над курорта. 

Спортно-рекреативният ту-
ризъм у нас обикновено се раз-
глежда като отделни летни, зим-
ни и целогодишни спортове. Но 
тяхната хибридизация е много 
напреднала в развитите турис-
тически дестинации. Интересен 
пример е плуването в река Изар 
в градската среда на Мюнхен. 
Там може да се видят хора, кои-
то отиват на работа не просто 
пеша или с велосипед, но които 
преодоляват част от пътя с плу-
ване, като прехвърлят дрехите и 
лаптопите си в специални непро-
мокаеми раници Wickelfisch [9,11]. 
Същото занимание е много попу-
лярно и в Базел, Швейцария[14], 
като специфичните раници, кои-
то са и вид шамандура, се пред-
лагат и в Туристическите инфор-
мационни центрове на града.

Спортно-развлекателният 
туризъм предлага и включване 
на екстремни спортове. Те от-
ново могат да бъдат в синергия 
с пешеходния туризъм, водеща 
до по-пълноценно възстановява-
не и рекреация. Нека се спрем на 
спортовете, които са се появили 

като предлагани първоначално в 
туризма, но вече популярни като 
самостоятелна дейност с много 
привърженици. Това са спортове, 
които имат екстремален харак-
тер – бънджи скокове, рафтинг, 
каякинг, скално катерене, пре-
минаване по via ferrata, планинско 
колоездене, подводно гмуркане, 
делтапланеризъм, парашутизъм, 
парапланеризъм, фрийрън. По-
ради атрактивността си те се 
комбинират чудесно с пешеходен 
преход, и предоставят баланс 
между преживяването и нато-
варването. Скалното катерене 
стил „Deep Water Soloing” (DWS), 
несъмнено е атрактивен пример 
за комбинация от спортни дей-
ности. Добър пример са излети-
те за параглайдинг при които 
до точката за полет се достига 
след пешеходен преход. Друг при-
мер за хибридизация са швейцар-
ските „витапаркури” с различ-
ни уреди за упражнения и почти 
стандартизирани изисквания за 
дължинa и наклон на трасето. 
От икономическа гледна точка 
особено внимание заслужава пре-
минаването по via ferrata, което в 
развитите туристически стра-
ни се предлага в най-разнообразни 
варианти на скални планински 
маршрути, оборудвани със сис-
тема от фиксирани метални въ-
жета, стъпала, стълби и висящи 
въжени мостове закрепени в ска-
лите [4]. 

Предлагането на спортове, 
които изискват екипировка и 
спазването на правилата за без-
опасност, може да подобри и ор-
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ганизацията на пешеходните ту-
рове. Например част от багажа 
може да бъде доставян с микро-
бус, мулета, лодка. Екипировката 
може да бъде превозвана по начин, 
който да дава на туристите сво-
бода на движение и удобство, ка-
къвто е и първоначалният зами-
съл на хималайския трекинг. По 
този начин пътят може да бъде 
преодолян по-бързо пеша, или 
чрез скално катерене, планинско 
колоездене или по вода. Докато 
рафтингът обикновено изисква 
база и подготовка, т.е. е свързан 
с определено място и подготов-
ка на участниците, през 2020 г. 
като вариант за безопасно от 
гледна точка на дистанция и за 
разнообразие, част от пешеход-
ната обиколка на града в Любляна 
(Словения) се предлага в комбина-
ция с двуместен каяк. 

Редица аспекти на спорта, се 
припокриват с пешеходния ту-
ризъм, който е предварително 
планиран, включва подготовка и 
техники за безопасност, а поня-
кога цели някакво лично пости-
жение. При добавянето на атрак-
тивни елементи към спортния 
туризъм чрез включването на 
приключенски спортове, голямо 
значение има „дифузната лока-
ция” [6, 103-114], зависима от раз-
нообразните природни условия и 
която е основна черта най-вече 
на пешеходния туризъм.

Статистическите данни под-
крепят връзката между пешехо-
ден туризъм и други спортове. 
Ще предложим данни за Швейца-
рия, поради подробна и актуал-

на информация, достоверност и 
достъпност. Също така, едно от 
швейцарските проучвания се про-
вежда традиционно през седем 
години и е удобно за сравнение на 
тенденциите. На фиг.1. са посоче-
ни данни от анкетно изследване 
проведено сред 11 301 швейцарски 
граждани, посветено на пешеход-
ния туризъм [8]. На първо място 
те показват, че пътеките за пе-
шеходен туризъм се използват 
активно и за други видове спорт 
– джогинг, обикновена разходка, 
планинско колоездене, скално ка-
терене, алпинизъм, скандинавско-
то ходене (nordic walking), ходене 
със снегоходки, конна езда, вита-
паркур. На второ място, данни-
те съдържат реалната картина 
на връзките между тези спор-
тове и пешеходния туризъм, за 
това че различните спортове се 
дообогатяват.

От изнесените данни личи, че 
пешеходният туризъм е най-по-
пулярният вид спорт. Същевре-
менно, той не е в конкуренция с 
други рекреативни спортове, а 
по-скоро заниманията се стиму-
лират взаимно. Например тра-
сето тип витапаркур първона-
чално е било предвидено само за 
спортисти. Сега е част от ту-
ристическите пътеки и 77% от 
практикуващите се занимават 
активно и с пешеходен туризъм.

Връзката между дадените 
спортове може да се потърси и 
в добрата обща спортна конди-
ция на швейцарците. Същест-
вено за нашата разработка е, че 
пешеходният туризъм е с най-
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Фиг. 1. Полиспортивност и връзки между пешеходния туризъм (ПТ) 
в Швейцария и други спортове в проценти по данни от 2019 г. Адап-
тирани по данни от изследването на Sport Schweiz 2020 г. (с. 22–23).

бърз темп на растеж по брой 
последователи. Според същото 
изследване през 2007 г. те са били 
само 37,4 % от общото население 
(2 130 души), но през 2013 г. са вече 
44,3% (2  700 души), докато през 
2019 г. те достигат вече 56,9 % 
(3 980 души) от всички швейцар-

ски граждани, с общо 199 милиона 
часа движение на година [8, 5 и 22 
– 24] . 

В друго изследване посветено 
на спорта в Швейцария [8 ,11 и 31] 
само 16% от швейцарците, не се 
занимават изобщо със спорт, но 
и те биха предпочели като дей-
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ност преди всичко пешеходния 
туризъм. Така в Швейцария пе-
шеходният туризъм е най-пред-
почитан сред хората, които по 
принцип не спортуват с дял от 
26% [8, 20 и 35]. От маркетинго-
ва гледна точка е от значение, че 
процентът на активно спорту-
ващите швейцарци е най-висок 
при хората с високи доходи и с ви-
сше образование, както и че пред-
почитаните места за спорт през 
2019 – 2020 г. са били дивата при-
рода и трасетата с маркировка 
за пешеходен туризъм [8, 39].

По този начин данните от из-
следването за Швейцария публи-
кувано през лятото на 2021 г. до-
казва тезата ни за взаимовръзка 
между пешеходния спорт и дру-
гите видове спортно-рекреати-
вен или спортно-развлекателен 
туризъм. Например ходенето 
със снегоходки е добър зимен ва-
риант за практикуващите пеше-
ходен туризъм в по-студените 
месеци (фиг. 1). През топлите 
месеци се комбинират успешно 
пешеходен туризъм с конна езда 
или с планинско колоездене. Не 
на последно място пешеходният 
туризъм се развива много по-бу-
рно и активно от другите разгле-
дани спортове и според изслед-
ването, пешеходният туризъм е 
добавил участници и към тях [8, 
22]. Тъй като пешеходният ту-
ризъм е силно зависим по модата 
и социалния статус, тези изводи 
не са директно приложими в Бъл-
гария. Затова се надяваме, че в 
обозримо бъдеще статистиката 
за пешеходния туризъм и реакре-

ативните спортове у нас ще бъде 
по-подробно развита за целите 
на научните и практично-ориен-
тираните изводи.

Резултати и последствия за хо-
рата от пешеходния туризъм.

Пешеходният туризъм е вид 
активен спорт, начин на прид-
вижване и преживяване. Той е 
от полза за здравето и доброто 
физическо здраве [16, 13]. Пеше-
ходният туризъм е лесно дос-
тъпен до всички. СТО разглeжда 
като част пешеходния туризъм и 
спортовете хайкинги и трекинг 
[16, 11]. Също така СТО се стреми 
да популяризира няколко светов-
но-известни маршрута в Грузия, 
Ливан, Япония и Корея, Италия 
и Испания, като най-добри прак-
тики [16, 27-58]. 

Пешеходният туризъм разви-
ва не само двигателния апарат, 
но възпитава и ценни качества 
като съобразителност, наблюда-
телност, находчивост, смелост. 
При пешеходния туризъм, подоб-
но на устойчивия и екологичния 
туризъм, основно е желанието за 
приятно и активно прекарване 
сред природата, по начин който 
да подобрява здравното благосъ-
стояние на човека. Статисти-
чески доказани са трите водещи 
мотиви за популярността на пе-
шеходния туризъм в Швейцария, 
а именно подобряването на здра-
вето, престоят в природата и 
добрата кондиция [8, 44]. Сред 
останалите мотиви са радост 
от движението, разпускане, раз-
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товарване от стрес, стройна фи-
гура и др.

В структурата на мотива-
цията за пешеходен туризъм 
присъстват добрата физическа 
форма, възможността за излиза-
не от обичайната среда и преза-
реждане Наред с мотивацията 
за спокойствие, свързано с пота-
пянето в природата и намира-
не на вътрешния баланс, се поя-
вява мотивът за неповторими 
преживявания. За да бъдат тези 
цели постигнати, планирането 
и провеждането на пешеходния 
туризъм трябва да е съобразено 
с техниката за безопасност при 
вървене, в комбинация с правилна 
оценка на собствените способно-
сти. В противен случай, фатал-
ният край може да бъде реалис-
тичен сценарий. 

Повишени изисквания за сигур-
ност и безопасност във връзка 
с актуалните условия. Статис-
тически доказателства.

Пешеходният туризъм е така 
всеобхватен, че понякога е под-
ценяван като вид дейност. Дори 
СТО [16, 12] посочва, че за провеж-
дането му почти няма нужда от 
специална екипировка. Същевре-
менно пешеходният туризъм е 
основа за провеждането на почти 
всички други рекреативни и прик-
люченски спортове, той е от съ-
ществено значение за тяхното 
приятно провеждане. Кондиция-
та, която е нужна за еднодневен 
тур е от значение за качеството 
на пешеходния преход и безопас-

ността. Смятаните за леки про-
изшествия, като навяхване или 
подхлъзване може да имат непри-
ятни последици. В обзорната си 
публикация [15] за оценката на 
нещастните случаи в планините 
през 2019-2020 г., Швейцарският 
алпийски клуб (Schweizer Alpen Club, 
SAC) посочва , че един от факто-
рите водещ за тяхното безпре-
цедентно нарастване през 2020 г. 
следва да се търси именно при 
пешеходните туристи, активни 
след средата на месец май 2020 г.  
Причините са заради липсата на 
внимание по участъците в сянка-
та на планините в ранна пролет 
и през есента, по които се задър-
жа сняг. В този период травми-
те, в това число и такива със 
фатален завършек, са настъпили 
главно заради подхлъзване [15]. 
Според статистическите данни 
за 2020 г. при пешеходен туризъм 
са пострадали 1627 души от общо 
3471 злополуки в планината, спря-
мо 1189 за предходната година.

Нека разгледаме по-подроб-
но данните нa Швейцарския ал-
пийски клуб за месеците януа-
ри – септември на 2019 и 2020 г. 
публикувани в немския сайт на 
аналогичния Немски алпийски 
клуб (Deustcher Alpenverein, DAV) 
[7]. Статистиката за видовете 
злополуки в планината през тези 
месеци обхваща 2420 случая за 
2019 г, 37% от които с чужденци, 
докато за 2020 г. са вече 2893, а 
делът на чужденците е само 27%. 
Докато през 2020 г. има увеличе-
ние от 37% на пострадалите при 
пешеходен туризъм, делът на фа-
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талните случаи спада от 4,5% на 
3,5%. [15].

На фиг. 2. са представени две-
те графики във вид удобен за на-
шия анализ, така че успоредно да 
бъдат визуализирани случаите по 
месеци и по видове дейност. Ако 
в средата на април в Швейцария 

вече се говори за отпускане на 
мерките, а след средата на май 
активните занимания в плани-
ната се възобновяват, то в зим-
ните месеци преди това наблю-
даваме силен отлив от спортен 
туризъм. Благодарение на това 
спадат и нещастните случаи 

Фиг. 2. Паралелно сравнение на планинските злополуки по месеци и 
по видове дейност от януари до септември през 2019 и 2020 г. адап-
тирано по графиките на Швейцарския алпийски клуб цитирани от 
Deutscher Alpenverein (DAV.)
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причинени от ски-турове и други 
снежни спортове. Не разполага-
ме с общия брой на туристите. 
Правят впечатление две основни 
тенденции. На първо място, до-
като през студените месеци на 
2020 г. нещастните случаи нама-
ляват, през май месец те катего-
рично се увеличават. През май се 
наблюдава увеличение от 196% на 
злополуките спрямо същия период 
на предходната година. Обяснени-
ето за заснежените участъци по 
пътеките не е достатъчно все-
обхватно, защото тенденцията 
се запазва през топлите месеци, 
например през юли месец увеличе-
нието на злополуките е 47%. На 
второ място, друга тенденция 
е, че аналогично намалява броят 
злополуки при спортовете прак-
тикувани през зимните месеци, 
докато при летните спортове се 
забелязва съществено увеличение 
на нещастните случаи. (Спорто-
вете отбелязани като „Други” 
включват например каньонинг и 
параглaйдинг).

Следователно тезата на 
Швейцарския алпийски клуб зa 
безпрецедентно увеличениe на 
злополуките след локдауна през 
2020 г., трябва да се допълни, 
а именно със заключението ни, 
че в основата на тази мрачна 
статистика е липсата на добра 
спортна форма и добра кондиция 
на практикуващите пешеходен 
туризъм след принудителния 
домашен престой. Тази картина 
се допълва от годишната ста-
тистика за пешеходен туризъм 

и процентното увеличаване на 
травмите. Същевременно ня-
маме данни какъв е бил общият 
туристопоток, нито за дялове-
те на летния и зимния туризъм. 
Знае се обаче, че 80% от швейца-
рците практикуват пешеходен 
туризъм през всички годишни се-
зони [8, 22-23]. Подробната ста-
тистика показва резултатите 
от лошата кондиция след изола-
цията, неадекватната преценка 
на силите. Същевременно се по-
твърждава и фундаменталното 
значение на пешеходния туризъм 
за подготовката и провеждането 
на свързаните с него спортове 
– например при via ferrata увели-
чението на злополуките е с цели 
138%, а при планинското колоез-
дене – с 61%.

Статистическите данни на 
Планинската спасителна служба 
(ПСС) за България представят 
по-различна тенденция (Таблица 
1). Съществуват и разлики в ме-
тодологията. Например швей-
царските данни са за ски-турове, 
които включват преход със ски, 
изкачване със ски или спускане в 
неотъпкан сняг, дейности кои-
то не са относими към масовия 
спортен турист и обичайната 
спортна рекреация. В списъка с 
пострадали от ски и сноуборд за 
България данните за спускане в 
неотъпкан сняг не са разграниче-
ни [2].

Таблицата е съставена по да-
нните на Планинска спасителна 
служба (ПСС) https://www.pss-bg.bg/
statistika/
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Таблица 1. Оказана помощ на пострадали в планините в България

Оказана помощ по вид спорт 2019 г. 2020 г.
Изменение 

(в %)

Ски / Сноуборд 2484 2376 -4%

Туризъм 106 82 -23%

Алпинизъм 1 2 100%

Парапланеризъм 7 3 -57%

Планинско колоездене 5 2 -60%

Смъртни случаи 9 8 -11%

Общо 2628 2503 -5%

Според изнесените данни, в 
България също има по-малко зло-
полуки при зимните спортове. 
Интересен е примера с планин-
ското колоездене В Швейцария 
наблюдаваме увеличение с 61%, а 
у нас напротив намаление с 60%. 
Този по-скоро летен спорт у нас 
отбелязва спад на травмите. 
При оказаната помощ за тури-
зъм (отново без ясна диференци-
ация на зимен и летен) има съ-
ществен спад на злополуките с 
23%. Общата картина се допълва 
със статистиката за проведени 
акции проведени от ПСС, чиито 
общ брой е с 14% по-нисък за 2020 
г. Същевременно при акциите за 
„търсене” има увеличение от 28% 
с 23 такива спрямо 18 за предход-
ната година [2]. Това би могло да 
се тълкува и като затруднено 
провеждане на пешеходните ту-
рове, поради недобра подготовка 
на участниците. Вероятно да-
нните за България не са доста-
тъчно подробни или е възможно 
да не са пълни поради склоннос-
тта на българските граждани да 

подценяват травми, които ина-
че биха били включени в статис-
тиката.

Изводи за практиката

Потенциални участници в 
пешеходния туризъм са почти 
всички български граждани, много 
от които работят в офис или в 
хоум-офис. През 2019-2020 г. мно-
го от тях не са поддържали опти-
мално спортната си кондиция. 
Периодът на изолация беше сво-
еобразно доказателство, че при 
липса на подготовка се увелича-
ва рязко опасността от травми 
дори и при пешеходен туризъм. 
При правилна подготовка [17, 
18] тренировката за пешеходен 
преход се прави по постепенно 
усложняващ се терен, с редовни 
почивки. За неопитните турис-
ти, както и за тези които не са 
в оптимална физическа кондиция, 
не се препоръчва движение по те-
рени, където има опасност от 
подхлъзване и в никакъв случай 
не следва да се предприема дви-
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жение по терен с непосредстве-
на опасност от падане и загуба 
на равновесие. Сложните етапи 
се предприемат при добра физи-
ческа форма [1].Темпото на прид-
вижване, следва да съответства 
на физическите възможности и с 
редовни почивки [17, 23]. 

Връзката между пешеходния 
туризъм и рекреативните или 
развлекателни спортове може да 
бъде използвана за общо подобря-
ване на добрата спортна форма 
и намаляване на злополуките при 
всички свързани спортни дейнос-
ти. Хората, дори и в страни с ус-
тановени традиции като Швей-
цария, не са в много добра спорт-
на форма. Пешеходният туризъм 
изглежда достъпно обществено 
решение срещу последиците от 
обездвижването. Поради започ-
налата през 2019 – 2020 г светов-
ната пандемия, той разполага с 
уникално преимущество, както 
за туристическото преживяване, 
така и за подобряване на спорт-
ната кондиция на хората. Пеше-
ходният туризъм е естествена 
възможност за преживяване при 
спазване на дистанция и в опти-
мални природни условия, каквито 
другите рекреационни спортове 
– като плуването в басейн – не 
предлагат. Друг пример за рекре-
ационен спорт с неудобства при 
спазването на дистанция са ски-
те и чакането на опашка за влек 
или кабинков лифт, дори за чайна. 
За да бъде използван този потен-
циал, включително и във връзка 
с другите спортни занимания, 
трябва да бъдат спазени опре-

делени условия. Едно от най-еле-
ментарните, но задължителни 
условия е след обездвижването 
да бъде постепенно постигната 
добра физическа кондиция след 
адекватно натоварване и анализ 
на актуалните възможности на 
организма. 

Пешеходният туризъм е под-
ходяща почти за всички възмож-
ност за спорт, без да изисква 
твърде специализирана база или 
вложения. Възможностите за 
практикуване са разнообразни 
почти независимо от географски-
те ресурси. 

При организираните турове 
с водач, трябва да се обмислят 
още по-подробно възможности-
те за различни сценарии според 
възможностите за провеждане, 
с назначаването на разнообразни 
цели за по-подготвените. Фи-
зическата подготовка, трябва 
да бъде преценена с особено вни-
мание, защото дори и хора кои-
то често спортуват, са с поза-
немарени навици, с по-ниска от 
предполаганата от самите тях 
издръжливост и по-лоша обща 
кондиция. Изгубили тренинг, те 
мога да се подхлъзнат или да пад-
нат – както сочат данните за 
Швейцария от 2019 – 2020 г.

Вече са установени новите ус-
ловия за запазване на здравето и 
безопасното придвижване. Необ-
ходимо е и да се  спазва дистанция, 
т.е. да се избягва струпването на 
групата на едно място. Например 
по време на почивка, при обсъжда-
не на панорамната картина и при-
родните ресурси, участниците 
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не трябва да се групират плътно 
един до друг. Трябва да се използ-
ват и техниките за добра акус-
тика, например да се говори с гръб 
към стена, за да отразява звука. 

Мониторингът на групата 
трябва да включва самочувстви-
ето на участниците, тяхното 
групиране според принадлежност 
към домакинство или приятелски 
кръг, както и информация за реа-
листичните очаквания на тури-
стите, информация кога последно 
са предприели пешеходни прехо-
ди, дали са претърпели напълня-
ване, обездвижване. Оптимално-
то и безопасно провеждане на пе-
шеходния туризъм в група следва 
да включи дори и възможности за 
прехвърляне в подгрупи с по-леки 
маршрути, на друга дата или на-
личието на резервен водач.

Заключение

Публикуваното през лятото 
на 2021 г. швейцарското анкетно 
проучване е в унисон с установе-
ният практически опит в облас-
тта на спортния туризъм, за по-
стоянна еволюция. Най-бързо се 
увеличават привържениците на 
пешеходния туризъм, като бла-
годарение на него нарастват и 
практикуващите спортове като 
планинско колоездене, via ferrata, 
параглайдинг и други свързани 
спортни дейности. Увеличени-
ето на злополуките в летните 
месеци при пешеходния туризъм, 
както и при свързани с пешеход-
ния туризъм спортове в алпий-
ската държава, потвърждават 

връзките между пешеходния ту-
ризъм и другите рекреативни 
или екстремални спортове. Това 
позволява да се търсят все пове-
че атрактивни дейности, които 
да бъдат част от пешеходния 
преход, наред с някои удобни ре-
шения за придвижване с пренос на 
багажа или за комбиниране на пре-
хода с параглайдинг, каяк и дори 
с плуване в река със специална не-
промокаема раница.

Статистическите данни по-
твърждават и предписанията на 
специалистите за правилна под-
готовка и техника на безопасност 
при пешеходен туризъм. Към тях 
обаче трябва да се добавят нови-
те акценти за точна преценка на 
моментното физическо състоя-
ние на практикуващите пешехо-
ден туризъм и свързаните с него 
спортни дейности, както и спаз-
ването на дистанция в групата.

Гъвкавите решения, несъмнено 
ще оскъпят пешеходните туро-
ве, но това ще подобри безопас-
ността на участниците. Пеше-
ходният туризъм и свързаните 
с него спортове  могат да бъда 
основа за подобряването на об-
щото здраве за повече рекреация.
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