
Спорт и наука, кн. 3, 4/2021  1

СПОРТ
&
НАУКА
НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКО
СПИСАНИЕ

Брой 3, 4/2021
Година LXV
ИЗДАНИЕ НА 

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

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

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА И
БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ 

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

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Теория и меТодика на спорТнаТа Тренировка

Мариана Борукова – Контрол на физическо развитие при млади 
баскетболисти и баскетболистки   /  11

Лазар Каменов, Наталия Стоянова – Изследване на някои антро-
пометрични показатели и аеробните възможности при състезатели 
по плуване в юношеска възраст   /   23

Богомил Ангелов – Продължителност на етапа „максимална ре-
ализация на индивидуалните възможности” при световния плувен 
елит – мъже   /  34 

Спас Ставрев – Изследване успеваемостта при стрелбата на 
женските отбори,участници в олимпийският турнир по баскетбол 
3х3-Токио' 2020  /  43

Моника Гачевска – Проучване  на типологията и тенденциите на  
подготовката в дисциплината седмобой-жени, от българската прак-
тика  /  53

Красимира Стойчева – Изследване на морфо-антропометрични 
показатели при състезатели по кану-каяк и влиянието им върху спе-
цифичната работоспособност    /  65

Мая Чипева – Оценка на адаптационния ефект в подготовката 
на бегачите на средни разстояния   / 72



2  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

Мая Чипева – Актуален подход за развиване на издръжливостта 
при средноквалифицирани бегачи на средни разстояния   /  77

Теория и меТодика на физическоТо възпиТание

Христо Стоянов – Установяване нивото на постигнатите ре-
зултати и националното значение от проведените студентски пър-
венства по лека атлетика през 1987 г., 2018 г. и 2020 г.   /  82

Димитър Трендафилов – Отношение на родители към социални-
те функции на началното обучение по плуване при подрастващи  /  91

исТория на спорТа

Цветан Цанков – Особености и историческо развитие на анти-
допинговото движение в световен мащаби в България   /  106



Спорт и наука, кн. 3, 4/2021  3

C O N T E N T

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021

Theory and meThodology of sporTs Training

Mariana Borukova - Control of physical development in young basketball 
players  /  11

Lazar Kamenov, Natalia Stoyanova - Study of some anthropometric 
indicators and aerobic capabilities in adolescent swimmers  /  23

Bogomil Angelov - Duration of the stage “maximum realization of 
individual potential” in the world swimming elite – men  /  34

Spas Stavrev - Study of the success in the shooting of the women’s teams 
participating in the olympic basketball 3x3 tournament-Tokyo ‘2020   /  43

Monika Gachevska - Study of the typology and trends of training in the 
discipline of heptathlon-women, from the Bulgarian practice   /  53

Krasimira Stoycheva - Investigation of morpho-anthropometric 
indicators in canoe-kayak competitors and their influence on specific 
performance  /  65

Maya Chipeva - Evaluation of the adaptive effect in the training of 
runners at medium distances  /  72

Maya Chipeva - A Current approach to developing endurance for 
intermediate skilled middle-distance runners  /  77

Theory and meThodology of physical educaTion

Hristo Stoyanov - Establishing the level of the achieved results and the 
national significance of the held student championships in athletics in 1987, 
2018 and 2020   /  82



4  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

Dimitar Trendafilov - Attitude of parents towards the social functions of 
initial training in swimming in adolescents  /  91

hisTory of sporTs

Tsvetan Tsankov - Features and historical development of the anti-
doping movement worldwide and in Bulgaria  /  106 



Спорт и наука, кн. 3, 4/2021  5

Годишно съдържание на списание „спорТ и наука“ за 2021 Г. /

мениджмънТ на спорТа 

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

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

Теория и меТодика на спорТнаТа Тренировка

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

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

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

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

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

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

Румяна Иванова – Стилове на игра на водещите в света състеза-
телки по бадминтон в дисциплината „единично” жени.  

Мариана Борукова – Контрол на физическо развитие при млади 
баскетболисти и баскетболистки.

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021



6  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

Лазар Каменов, Наталия Стоянова – Изследване на някои антро-
пометрични показатели и аеробните възможности при състезатели 
по плуване в юношеска възраст.

Богомил Ангелов – Продължителност на етапа „максимална ре-
ализация на индивидуалните възможности“ при световния плувен 
елит – мъже.

Спас Ставрев – Изследване успеваемостта при стрелбата на 
женските отбори, участници в олимпийският турнир по баскетбол 
3х3-Токио' 2020.

Моника Гачевска – Проучване  на типологията и тенденциите на  
подготовката в дисциплината седмобой-жени, от българската прак-
тика.

Красимира Стойчева – Изследване на морфо-антропометрични 
показатели при състезатели по кану-каяк и влиянието им върху спе-
цифичната работоспособност.

Мая Чипева – Оценка на адаптационния ефект в подготовката 
на бегачите на средни разстояния.

Мая Чипева – Актуален подход за развиване на издръжливостта 
при средноквалифицирани бегачи на средни разстояния.

Теория и меТодика на физическоТо възпиТание

Явор Браниславов Несторов, Станислав Пляков – Нагласи на 
студентите от Технически университет – Варна спрямо учебния 
процес по дисциплината физическо възпитание и спорт (ФВС) .

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

Спас Ставрев, Ива Гигова – Онлайн обучението по физическо въз-
питание в УНСС по времена световната пандемия от COVID-19 – 
предизвикателства и перспективи .

Христо Стоянов – Установяване нивото на постигнатите ре-
зултати и националното значение от проведените студентски пър-
венства по лека атлетика през 1987 г., 2018 г. и 2020 г.  

Димитър Трендафилов – Отношение на родители към социални-
те функции на началното обучение по плуване при подрастващи.



Спорт и наука, кн. 3, 4/2021  7

физиолоГия, спорТна медицина и кинезиТерапия

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

исТория на спорТа

Вихрен Бачев – Спорт и измервания в античния свят.     

Желязко Георгиев – Представяне на Лесотехническия универси-
тет на летниуниверситетски спортни игри от 2014 до 2020 г.

Йоан Крумов – Кратко проучване върху развитиетона хокея на 
лед у наси влияние на развити хокейни сили върху нашият хокей на 
лед.    

Цветан Цанков – Особености и историческо развитие на анти-
допинговото движение в световен мащаби в България.

еколоГия и спорТ  

Боян Дойчев, Веселина Стаева – Туристическо гребане и въз-
действието му върху околната среда .   



8  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

C O N T E N T
annual conTenT of The arTicles in The magazine 

sporT and science for 2021 

sporTs managemenT

Bisser Tzolov, Aleksandra Haralampieva - Aspects of the educational 
and scientificactivity of cps at NSA “Vassil Levski” for the last decade.

Aleksandra Haralampieva - God world practices in the management of 
shooting sports.

Theory and meThodology of sporTs Training

Diana Alexandrova - Еffects of strength training involving different 
types of muscle action. 

Iva Gigova - Dependance between the condition of the mental qualities 
and technical skills of adolescent tennis players.

Kostadin Kisyov- Macrostructural distribution of the basic training 
tools for classic mountain running in a model of preparation for the "mainly 
uphill" option.

Kostadin Kisyov - Macrostructural distribution of the specific training 
tools for classic mountain running in a model of preparation for the "mainly 
uphill" option.

Mihayl Klechorov - Basic mistakes in biathlon shooting due to improper 
breathing.

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

Rumyana Ivanova - The playing styles of world’s top women single 
badminton players.

Mariana Borukova - Control of physical development in young basketball 
players.

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021



Спорт и наука, кн. 3, 4/2021  9

Lazar Kamenov, Natalia Stoyanova - Study of some anthropometric 
indicators and aerobic capabilities in adolescentswimmers.

Bogomil Angelov - Duration of the stage "maximum realization of 
individual potential" in the world swimming elite – men.

Spas Stavrev - Study of the success in the shooting of the women's teams 
participating in the olympic basketball 3x3 tournament-Tokyo '2020.

Monika Gachevska - Study of the typology and trends of training in the 
discipline of heptathlon-women, from the Bulgarian practice.

Krasimira Stoycheva - Iinvestigation of morpho-anthropometric 
indicators in canoe-kayak competitors and their influence on specific 
performance.

Maya Chipeva - Evaluation of the adaptive effect in the training of 
runners at medium distances.

Maya Chipeva - A Current approach to developing endurance for 
intermediate skilled middle-distance runners.

Theory and meThodology of physical educaTion

Yavor Branislavov Nestorov, Stanislav Plyakov - Attitudes of the students 
from theTechnical university of Varna towards the physical education and 
sportstraining.

Venelina Tsvetkova - The role of physical education and sport in the 
system of academic education. 

Spas Stavrev, Iva Gigova - Оnline teaching on physical education in   
UNWE during the world covid-19 pandemic – challenges and perspectives.

Hristo Stoyanov - Establishing the level of the achieved results and the 
national significance of the held student championships in athletics in 1987, 
2018 and 2020.

Dimitar Trendafilov - Attitude of parents towards the social functions of 
initial training in swimming in adolescents.

hisTory of sporTs

Vihren Bachev - Sport and measurements in the ancient world.

Zhelyazko Georgiev - Presentation of the university of forestry at the 
summer university sports games from 2014 to 2020. 

Ioan Krumov - A brief study on the development of ice hockey in Bulgaria 
and the impact of developed hockey forces on our ice hockey.  



10  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

Tsvetan Tsankov - Features and historical development of the anti-
doping movement worldwide and in Bulgaria.

ecology and sporTs

Boyan Doytchev, Veselina Staeva - The impact of tourist rowing on 
environmental.



Спорт и наука, кн. 3, 4/2021  11

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021

Теория и меТодика на спорТнаТа Тренировка

Контрол на физическо развитие при млади
баскетболисти и баскетболистки

Мариана Борукова

Целта на настоящото изследване е да се установи нивото на физи-
ческо развитие при момичета и момчета до U12, U14 и U16. Изследва-
нето бе проведено през м.март - м. септември 2021г. Предмет на из-
следване са признаците на физическото развитие при момичета и мом-
чета до U12, U14 и U16. Обект на изследване са основните признаци на 
физическото развитие. Изследвани са  310 деца, от които  137 момчета 
и 173 момичета, разпределени в три възрастови групи. Всички участни-
ци са състезатели по баскетбол, картотекирани в клубове в България. 
С участниците бе проведено спортно-педагогическо тестиране с тес-
товата батерия, която  включва 7 показателя. Приложените методи 
на изследване са: обзорно проучване на специализираната литература 
и спортно-педагогическо тестиране. В зависимост от задачите на из-
следването са приложени следните статистически методи: вариацио-
нен анализ, еднофакторен дисперсионен анализ  и сравнителен анализ 
чрез t-критерий на Стюдънт за независими извадки. Резултатите по-
казват, че при двата пола  възрастта влияе положително върху изслед-
ваните антропометрични характеристики. При момичетата обаче, 
при U16 се наблюдава проблем по отношение на подбора, докато при 
момчетата такъв не се забелязва.

Ключови думи: подрастващи състезатели, баскетбол, контрол, физическо 
развитие
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Control of physical development in young
basketball players

Mariana Borukova

The aim of the study was to determine the level of physical development in 
girls and boys up to U12, U14 and U16. The survey was conducted in March - 
September 2021. The subject of research are the signs of physical development 
in girls and boys up to U12, U14 and U16. The object of research are the main 
signs of physical development. 310 children were studied, of which 137 boys and 
173 girls, divided into three age groups. All participants are basketball players, 
registered in clubs in Bulgaria. Sports and pedagogical testing were conducted 
with the participants with the test battery, which includes 7 indicators.The 
applied research methods are: review study of the specialized literature and 
sports-pedagogical testing. Depending on the objectives of the study, the 
following statistical methods were applied: Descriptive statistics, One-way 
anova and Comparative analysis by Student‘s t-test for independent samples. 
The results show that in both sexes age has a positive effect on the studied 
anthropometric characteristics. In girls, however, there is a selection problem 
in U16, while in boys there is no such problem.

Key words: young players; basketball; control; physical development

Въведение 

В баскетболната практика е 
необходимо често да се оценява 
степента на подготвеност на 
младите състезатели. Така се 
получава необходимата информа-
ция, която служи като ориентир 
за нивото на тяхното развитие - 
дали притежават необходимите 
физически качества и баскетбол-
ни умения, дали напредват в про-
цеса на работа на учебно-трени-
ровъчния процес, и дали същест-
вува перспектива да се развият в 
бъдеще като висококвалифицира-
ни състезатели [14].

За първи път в България, през 
1956 г. големият баскетболен 
специалист Веселин Темков, съз-

дава „Контролни нормативи за 
баскетболиста“ [6]. По-късно за  
нуждите на Българска Федера-
ция по Баскетбол (БФБ), е разра-
ботена и утвърдена „Единната 
програма по баскетбол“ [4], коя-
то предлага тестова батерия за 
контрол и оценка на баскетбо-
листи и баскетболистки, която 
включва 7 теста. В специализи-
раните  баскетболни литера-
турни източници откриваме го-
лямо разнообразие от тестови 
батерии, в които има комбина-
ции от  различни тестове като 
винаги присъстват тестове за 
установяване нивото на физи-
ческото развитие. Ц. Желязков 
и кол. разработват „Система за 
контрол и оценка на ефекта от 
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подготовката на спортния ре-
зерв“ [3]. Те предлагат набор от 
тестове, с помоща на  които се 
измерват и оценяват отделните 
двигателни качества на младите 
баскетболисти. Трансверзални 
проучвания във възрастов аспект 
с подрастващи баскетболисти 
(13-19-годишни) провежда Р. Цъ-
рова [9]. 

С решение на БФБаскетбол от 
1979 г. в работата на отборите 
от “А” РБГ (мъже и жени) е вне-
дрена “Система за контрол, оцен-
ка и оптимизиране на спортната 
подготовка”, разработена от ав-
торски колектив с ръководител 
проф. Цветан Желязков. Тази 
система обхваща основните фак-
тори на спортното постижение, 
които са обект на управление в 
процеса на спортната подготов-
ка. Като следваща стъпка, научен 
колектив К. Гьошева, Р. Църова, 
К. Църов последователно раз-
работи и внедри в практиката 
„Система за контрол, оценка и 
оптимизиране на игровата под-
готовка при висококвалифицира-
ни баскетболистки – световен 
елит” и „Система за контрол, 
оценка и оптимизиране на игро-
вата ефективност на нацио-
налните отбори и състезатели 
по баскетбол – мъже и жени”. 
За нуждите на подрастващите 
също са разработени и внедрени 
в практиката три системи за 
контрол, оценка и оптимизира-
не на спортната подготовка [2]. 
Като резултат от проведените 
голям брой изследвания с деца от 
клубове и на националните отбо-

ри при подрастващите, е разра-
ботена нормативна база за кон-
трол и оптимизиране на физи-
ческото развитие, специалната 
физическа и специфичната тех-
нико-тактическа подготвеност 
на най-добрите млади български 
баскетболисти [11]. Последните 
изследвания на баскетболисти и 
баскетболистки от 12 до 19 го-
дини са проведени от научен ко-
лектив Р. Църова и М. Борукова в 
периода 2012/2015 г.  Обработени-
те данни показват, че днешните 
състезатели са с много по-ниски 
резултати в сравнение с поколе-
нията преди тях. Тенденцията 
е с всяка изминала година  резул-
татите да се понижават. Прове-
дените изследвания са свързани с 
установяване нивото на физиче-
ското развитие и специфичната 
баскетболна подготвеност.

Обработката и правилното 
разчитане на събраната информа-
ция е възможно само чрез широко 
и правилно прилагане на матема-
тико-статистическите методи 
[1; 2; 10]. Обработката и задълбо-
ченият анализ на данните позво-
ляват да бъде разработена норма-
тивна база за контрол и оптими-
зиране. Изграждането на такава 
база е едно от най-важните усло-
вия за оптимизиране на спортна-
та подготовка [8]. Оценяването 
на резултатите чрез норматив-
ни таблици дава възможност за 
текущо оптимизиране на тре-
нировката, в зависимост от мо-
ментното ниво на развитие на 
всеки от признаците на състеза-
телната ефективност [7; 8].
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Целта на настоящото изслед-
ване е да се установи нивото фи-
зическо развитие при момичета 
и момчета до U12, U14 и U16(това 
са възрастови групи за участие в 
състезания, определени от FIBA).

Методика на изследването

Настоящото изследване бе 
проведено през м.март 2021 – м. 
септември 2021г.

Предмет на изследване са при-
знаците на физическото разви-
тие при момичета и момчета до 
U12, U14 и U16.

Обектна изследване са основни-
те признаци на физическото раз-
витие.

Изследвани са  310 деца, от кои-
то  137 момчета и 173 момичета, 
разпределени в трите възрасто-
ви групи както следва:
	 U12 – общо 117 – 45 момче-

та; 71 момичета;
	 U14 – общо 104 – 45 момче-

та; 49 момичета;

	 U16 – общо 99– 47момчета; 
53 момичета.

Всички участници са състезате-
ли по баскетбол, картотекирани 
в различни клубове в България по 
възрастови групи. Участниците 
в изследването тренират органи-
зирано баскетбол като спортни-
ят им стаж зависи от възрастта 
на децата. Всички 311 участници в 
изследването участват в Държав-
ното първенство по баскетбол за 
съответната възрастова група, а 
някои от тях са и в национални-
те отбори за възрастта. Всички 
клубове в страната работят по 
Единна методика на обучение, въ-
ведена от Българска Федерация 
баскетбол през 2018 г.  

За нуждите на изследване-
то с участниците бе проведено 
спортно-педагогическо тестира-
не. Основен признак в баскетбола 
е антропометрията - за разкри-
ване състоянието на основни-
те антропометрични признаци. 
Тестовата батерия включва 7 
показателя, носещи информация 

Таблица 1. Описание на тестовете

№ Показатели Мерни 
единици

Точност на 
измерване

Посока на 
нарастване

1. Ръст cm 1,0 +

2. Тегло kg 0,5

3. BMI kg/m2 0,01

4. Хоризонтален разтег cm 1,0 +

5. Вертикален разтег cm 1,0 +

6. Гръдна обиколка - пауза cm 1,0 +

7. Гръдна обиколка - разлика cm 1,0 +
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за основните признаци на физиче-
ското развитие (табл. 1). Измер-
ванията са извършени със стан-
дартни уреди и по стандартни 
методики [5].

За реализиране на поставената 
цел и задачите на изследването са 
приложени следните методи на 
изследване: обзорно проучване на 
специализираната литература и 
спортно-педагогическо тестира-
не.

Резултатите от изследването 
са подложени на математико-ста-
тистически обработка със SPSS 
23, в зависимост от задачите на 
изследването са приложени след-
ните статистически методи: 

• вариационен анализ – за опреде-
ляне средните стойности, нор-
малността на разпределението и 
вариативността на изследвани-
те показатели по пол и възраст;

• еднофакторен дисперсионен ана-
лиз - за доказване значимостта на 
наблюдаваните разлики в нивото 
на изследваните признаци при 
подрастващи баскетболисти и 
баскетболистки. За проверка на  
нулевата хипотеза са изчислени 
F-критериите на Fisher при ви-
соко ниво на достоверност Pt ≥ 
95%.Резултатът от сравнение-
то дава възможност да се прави 
заключение дали даден фактор 
влияе върху изследвания признак;

• сравнителен анализ чрез t-крите-
рий на Стюдънт за независими из-
вадки при ниво на достоверност 
Pt ≥ 95% - за проверка значимост-
та на разликите на средните 
показателите  на  момичета от 
U14 и U16.

Анализ на резултатите

Резултатите от вариацион-
ния анализ на наблюдаваните 
показатели на физическото раз-
витие при момичетата и мом-
четата са представени на Таб-
лица 2 и Таблица 3, и показват, 
че стойностите имат нормално 
разпределение, а наблюдавани-
те съвкупности са хомогенни и 
относително хомогенни по от-
ношение на признаците, за кои-
то тези показатели носят ин-
формация. И трите възрастови 
групи са хомогенни по четири 
признака: ръст, хоризонтален и 
вертикален разтег, и гръдна оби-
колка - пауза. Относителна хомо-
генност се наблюдава при пока-
зателите свързани с тегловите 
характеристики: тегло и BMI, 
но и с гръдната обиколка-разлика. 
При всички изследвани признаци 
се  наблюдава динамиката на раз-
витие във възрастов аспект. С 
нарастване на възрастта наблю-
даваме понижаване на стойно-
стите на „V“. 

Средните стойности и разсей-
ването на показателите на фи-
зическото развитие при момче-
тата е представено на Таблица 
3. При анализа на таблицата ус-
тановяваме, че и при момчетата 
се наблюдава силна хомогенност 
по същите четири показателя в 
трите възрастови групи. И тук 
има относителна хомогенност 
по останалите показатели, като 
динамиката на развитие във въз-
растов аспект се спазва. Стойно-
стите намаляват при U16.
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За проверка на нулевата хипо-
теза, относно значимостта на 
наблюдаваните разлики между 
средните нива на изследваните 
признаци при различните съвкуп-
ности (баскетболисти от U12; 
U14 и U16 и баскетболистки от 
U12; U14 и U16) е приложен едно-
факторен дисперсионен анализ.  
За целта са изчислени F-крите-
риите на Fisher при високо ниво 
на статистическа достоверност 
(Pt ≥ 95 %).На  Таблица 4 и Таб-
лица 5 са представени дисперси-
онните критерии, получени при 
сравняването на изследваните 

Taблица 4. Дисперсионни критерии за момичетата (Ftabl= 3,34)

№ Показатели F(emp) Sig.

1. Ръст 54,28 0

2. Тегло 52,73 0

3. BMI 22,69 0

4. Хоризонтален разтег 22,91 0

5. Вертикален разтег 44,59 0

6. Гръдна обиколка - пауза 37,21 0

7. Гръдна обиколка - разлика 37,21 0

Taблица 5. Дисперсионни критерии за момчетата (Ftabl= 3,35)

№ Показатели F(emp) Sig.

1. Ръст 106,75 0

2. Тегло 62,6 0

3. BMI 10,54 0

4. Хоризонтален разтег 109,68 0

5. Вертикален разтег 99,88 0

6. Гръдна обиколка - пауза 63,74 0

7. Гръдна обиколка - разлика 10,64 0

признаци, съответно за момчета 
и момичета. Приложено е срав-
нение само на междугруповата 
дисперсия. Високите стойности 
на F показват силното действие 
на фактора възраст върху разви-
тието на основните антропоме-
трични признаци на децата и от 
двата пола. 

Анализът на Таблица 4 и Табли-
ца 5 показва, че изчислените стой-
ности на F-критерия на Fisher 
при всички показатели са по-ви-
соки от критичната (Ftabl=3.34) 
за момичетата и (Ftabl=3.35) за 
момчетата. Това дава основание 
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с висока гаранционна вероятност 
да бъде отхвърлена нулевата хи-
потеза и приета за вярна алтер-
нативната хипотеза, според коя-
то наблюдаваните разлики между 
средните нива на изследваните 
признаци при отделните групи са 
значими. Този факт се потвърж-
дава и от равнището на значи-
мост α, което заема стойности 
под 0,05. Анализът показва, че по-
висока стойност на F се наблюда-
ва при  всички изследвани призна-
ци при двата пола. Резултатът 
от сравнението дава възмож-
ност да направим заключение, че 
при двата пола  възрастта влияе 
положително върху изследваните 
антропометрични характерис-
тики на изследваните състеза-
тели. Като пример ще предста-
вим стойността на ефекта на 

ŋ2=0.388, стойността на който 
носи информация за степента 
на влияние на възрастта върху 
ръста при момичетата, която в 
случая е голяма. Следователно, с 
висока гаранционна вероятност 
можем да твърдим, че по отно-
шение на тези показатели, може 
да бъде приета алтернативната 
хипотеза, според която различи-
ята при показателите на физиче-
ското развитие между средните 
нива на изследваните групи са 
статистически достоверни. 

При задълбочен анализ на Таб-
лица  2, установяваме, че при U14 
и U16 показателите имат близки 
средни стойности. Доказател-
ството на верността на алтер-
нативната хипотеза не уточня-
ва между кои групи се наблюдава 
достоверна разлика. Предвид оч-

Taблица 6. Значимост на разликите при момичета от U14 и U16

Показатели Год. N Х S F t Sig.

1.Ръст
 

14 49 1.66 0.062 1.763 1.441 0.153
16 53 1.68 0.068

2.Тегло
 

14 49 59.62 11.39 1.172 1.572 0.119
16 53 62.82 9.129

3.BMI
 

14 49 21.46 3.122 0.035 1.280 0.204
16 53 22.26 3.142

4.Хоризонтален разтег
 

14 49 1.66 0.064 4.43 0.871 0.386
16 53 1.68 0.072

5. Вертикален разтег
 

14 49 2.14 0.082 4.434 1.036 0.303
16 53 2.16 0.092

6. Гръдна обиколка - 
пауза
 

14 49 86.18 6.369 0.462 1.436 0.154

16 53 87.86 5.396
7.Гръдна обиколка - 
разлика
 

14 49 7.38 1.183 0.011 0.583 0.561

16 53 7.52 1.259
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акваната разлика между средни-
те при възрасти U12 и U16, не е 
необходимо да прилагаме Post Нoс 
статистики, а е достатъчно да 
сравним средните стойности по 
интересуващите ни показатели 
при момичета U14 и U16 с t-кри-
терия на Стюдънт за независи-
ми извадки при Pt ≥ 95% и tcritical= 
1.98. Значимостта на разликите 
е представена на Таблица 6. 

При анализ (табл.6) установя-
ваме, че всички temp≤1.98, следо-
вателно, по отношение на тези 
показатели с висока гаранционна 
вероятност може да бъде приета 
нулевата хипотеза, според която 
различията не са статистически 
значими и могат да бъдат обяс-
нени със случайни причини.

При изследваните състезател-
ки по-ниския ръст съответно 
предполага и по-ниски стойно-
сти при показатели: хоризонта-
лен и вертикален разтег, което е 
видно от средните по тези пока-
затели при U14 и U16. Разликата 
е с по два сантиметра. По отно-
шение на гръдната обиколка - па-
уза, установяваме, че между две-
те групи съществува минимална 
разлика между средните. Това 
показва, че състезателките от 
двете групи имат приблизител-
но еднаква степен на развитие 
на гръдния кош, а разликата меж-
ду тях е ± 2 години. Абсолютно 
същата е ситуацията и по отно-
шение на функционалния капаци-
тет на гръдния кош. Разликата 
е от 0.14 см. Това показва, че по 
отношение на подбора при моми-
четата U16 има пропуски, следо-

вателно в бъдещата си работа, 
треньорите трябва да се пос-
тараят да  привличат по-високи 
момичета за отборите си. Харак-
терно за играта е, че в по-малка 
възраст ръстът не оказва голямо 
влияние и не е решаващ, но обик-
новено след U16 той е водещ фак-
тор. Това се потвърждава и от на-
стоящото изследване, тъй като 
анализираните данни са част от 
мащабно проучване и при прилага-
не на факторен анализ на всички 
признаци от тестовата батерия 
по М. Борукова 2021, установихме, 
че антропометричните характе-
ристики са с най-голяма тежест и 
са първи фактор във факторната 
структура на физическото разви-
тие и специфичната работоспо-
собност на 16-годишните баскет-
болистки.

При момчетата U14 и U16 при  
показателите не се наблюдават 
толкова близки средни стойно-
сти и не е необходимо да се при-
лага допълнителен сравнителен 
критерий. 

Дискусия

Предвид обема и близките 
стойности на двете извадки при 
момичетата, можем да обобщим, 
че получените резултати при из-
следваните възрастови групи, 
поставят въпроса дали U14 са с 
добри показатели или U16  са със 
слаби показатели. За тази цел на-
правихме сравнение с данните от 
последната нормативна система 
по М. Борукова с 13-14 г. състеза-
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телки. Средният ръст при тях 
е 1.65, теглото е 56.47, гръдната 
обиколка-пауза е 81.35, а разлика-
та 7.78, хоризонталния разтег 
е 1.65 [1]. Анализът показва, че 
стойностите на U14 са близки до 
тези от изследването от 2015 г., 
което показва, че резултатите 
на U16 от настоящото изслед-
ване са по-слаби. За съжаление за 
тази възраст не разполагаме с ак-
туални данни. Последните са от 
1990 г. и няма смисъл да се прави 
сравнение с тях. 

При момчетата направихме 
сравнение с последното изслед-
ване проведено от М.Борукова 
през 2019 г. с 63 състезатели по 
баскетбол от U14 г.Средния ръст 
при тях е 1.72, теглото е 51.10, 
гръдната обиколка-пауза е 78.88, 
а разликата 6.75, хоризонталния 
разтег е 1.69 [13]. При сравнение 
(табл.2), установяваме, че мом-
четата изследвани през 2021 са 
със същия ръст, но по-пълни, с 
по-голяма гръдна обиколка-пауза и 
разлика, а също и с 4 см. по-голям 
хоризонтален разтег.

Последните проведени мащаб-
ни изследвания от научен колек-
тив Р. Църова и М. Борукова в 
периода 2012/2015 г. на баскетбо-
листи и баскетболистки от 12 до 
19 години установяват, че днеш-
ните състезатели са с много по-
ниски резултати в сравнение с 
поколенията преди тях. Тенден-
цията е с всяка изминала година  
резултатите да се понижават, 
което налага създаването на нова 
тестова батерия и актуална нор-
мативна система към нея.

Заключение

Получените резултатите от-
разяват обективно и реално ни-
вото на физическо развитие при 
всички състезатели и състеза-
телки от различните възрасто-
ви групи. Основен проблем е под-
борът при момичетата в по-мал-
ките възрастови групи, което в 
последствие се отразява и при 
по-големите такива. При момче-
тата на този етап не съществу-
ва такъв проблем.

Развитието на съвременния 
баскетбол поставя високи изиск-
вания към треньорите и млади-
те състезатели. За извършване 
на контрол на физическото раз-
витие и спортната подготве-
ност при подрастващи състеза-
тели по баскетбол съществуват 
различни и разнообразни тесто-
ви батерии. От БФБ няма по-
ставено изискване за задължи-
телно провеждане на тестове, 
затова прилагането им изцяло 
зависи от желанието на треньо-
рите за контрол и оптимизи-
ране на учебно-тренировъчния 
процес. 
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021

Изследване на някои антропометрични показатели и 
аеробните възможности при състезатели по плуване 
в юношеска възраст

Каменов Л., Стоянова Н.

Резюме:
Разнообразните фактори на многогодишната подготовка определят 

целта на изследването: „Да установи някои особености на антропоме-
трични показатели и способностите на адаптация към аеробните на-
товарвания юноши и девойки, състезатели по плуване“. В изследването 
са включени 8 момчета на средна възраст – 14.5 години и 7 девойки на 
средна възраст – 13,71 години. Използваната методика включва лабора-
торни (възраст, ръст, тегло, ТМ% и ММ%), теренни тестове (400 m 
св. стил, и тренировъчни серии за анаеробен праг и VO2max с контрол 
за La/mmol).

Вариационния и корелационен анализ разкрива някои особености, от-
разени в 4 основни извода. Определя се тенденция в антропометрични-
те показатели, ефективността при изпълнението на тренировъчни-
те задания и се насочва вниманието към определени резултати, като 
предположение за по-ранен етап на биологичната спрямо календарната 
възраст.

Ключови думи: плуване, юноши, девойки, лабораторни и теренни из-
следвания, ефективност на тренировъчния процес.

„Study of some anthropometric indicators and aerobic 
capabilities in adolescentswimmers“ 

Kamenov, L., Stoyanova, N.

Abstract: The various factors of (long term program) many years of 
preparation determine the objective of the study: “to identify some patterns of 
anthropometric indicators and ability to adapt to aerobic exercise in boy and 
girls, swimmers”. The study included 8 boys in middle-age = 14,5 years and 7 
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girls in middle-age = 13,71 years. The methodology used includes laboratory 
(age, height, weight, TM% and MM%) and field (400 free style, and training 
series for anaerobic threshold and VO2max with control for La/mmol) tests.

The variation and correlation analysis reveals some particularity, reflected 
in 4 main conclusions. A trend in anthropometric indicators, efficiency in the 
implementation of training tasks is determined and attention is directed to 
certain results, as an assumption for an earlier stage of the biological compared 
to the calendar age

Key words: swimming, boys, girls, laboratory and field research, efficiency 
of the training process. 

Много и разнообразни са фак-
торите на многогодишната под-
готовка на плувеца (Константи-
нов, 1986 г.). Един от важните 
етапи в нейната структура е 
пубертета, характерен с най-съ-
ществените промени в растежа 
на юношите (Riewald S., Rodeo S, 
2015, Макаренко Л.1983 г.). Важна 
задача през този етап от под-
готовката на младите плувци е 
развитието и на аеробните им 
възможности (Йосифов Р. 2018 г.) 
За изследване ефективността 
на тренировъчния процес върху 
този базов фактор за изгражда-
нето на плувеца си поставихме 
за цел: Да установим някои осо-
бености на антропометрични 
показатели и способностите за 
адаптация към аеробните нато-
варвания при юноши и девойки, 
състезатели по плуване.

В изследването използвахме 
следната Методика:

Обект на изследването са 8 
момчета и 7 момичета, участва-
щи активно в тренировъчен про-
цес по плуване;

Предмет на изследването са:
• В лабораторни условия – Ан-

тропометрия:

– възраст, ръст (sm), тегло (kg);
–  Телесни мазнини (ТМ%), Мус-

кулна маса (ММ%);
• На терен – в 50–метров ба-

сейн:
–  400 m св. стил (sec) с проба за 

La /mmol;
– Тренировъчна серия за ана-

еробен праг (Σ2500 m - дължини 
на отсечките - 200 и 300 м) със 
задание на индивидуални целеви 
времена на включените отсечки 
с интензивност  около La 3 – 4 
mmol;

– Тренировъчна серия в режим-
за VO2 max (Σ1500 m- дължини на 
включените отсечки - 50, 100 и 
150 м) със задание на индивидуал-
ни целеви времена за отсечките 
с интензивност  около La 6 – 7 
mmol;

Целевите времена в трениро-
въчните серии са на база пости-
жението на 400 m (тест за мак-
симално плуване) по методика на 
Каменов Л.(lazarkamenov.com). 

Получените резултати са об-
работени с Вариационен и Коре-
лационен анализ.

От проведеното изследване 
се установи възрастта на вклю-
чените в изследването състеза-
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тели. При момчетата средната 
възраст е = 14.5 години в диапа-
зон от Xmin = 14 до Xmax= 16 и 
при момичетата средната въз-
раст е = 13.71 години в диапазон 
от Xmin = 13 до Xmax= 15. Тези 
стойности показват, че повече-
то изследвани състезатели са в 
ранна възраст и е необходим мно-
го внимателен подход и съобразя-
ване с биологичната им възраст 
за вземане на адекватно упра-
вленско решение при определяне 
на тренировъчните натоварва-
ния. 

Фиг. 1. Резултати от вариационния анализ за „ръст“ и „тегло“

Анализът на следващите пока-
затели – „ръст“ и „тегло“ (Фиг. 
1), показва значително преиму-
щество на момчетата в „ръст“ 
(+10.56 sm) и „тегло“(+12.21 kg).

Независимо от малките раз-
лики във „възраст“ (+0.79 год.), 
между двете групи, включените 
в изследването момчета са зна-
чително по-високи. 

По отношение на „тегло“ ще 
сравним следващите два показа-
теля (Фиг. 2), за да се установи 
качеството на измерената те-
лесна маса. Получените резулта-

Фиг. 2. Сравнителен анализ между момчета и момичета на „ТМ%“ и 
„ММ%“ 
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ти показват по-добро съотноше-
ние между изследваните компо-
ненти в полза на момчетата.

Момчетата са развили мус-
кулната си маса с 3.16% повече, а 
телесните мазнини са с 2.28% по-
малко в сравнение с момичетата. 
Във възрастта на изследваните 
състезатели тази разлика не е съ-
ществена, но сбора за двата пока-
зателя за телесна маса е с 0.88% 
по-голям при момчетата. Това 
може да ни насочи към съждения-
та, че за момичетата се получава 
по-голяма стойност за остана-
лите компоненти на човешкото 
тяло или по-голям процент за 
кости и др.

От определението, че през пу-
бертета първо нараства костна-
та система, а след това мускула-
турата, може да се предположи 
за изследваните групи, че моми-
четата са в по-ранен етап на би-
ологична възраст от момчетата.

В следващите три теста – 
„скок от място“, „шпиц“ и „кон-
тра шпиц“, отново резултатите 

са в полза на момчетата (фиг. 3).  
Това може да се определи, като 
резултат от тренировъчния 
процес. В двата теста - „шпиц“ 
и „контра шпиц“ водещо е гъв-
кавостта в глезените стави, а в 
много публикации се посочва, че 
жените имат по-добри показате-
ли при това двигателно качест-
во. 

Като отношение към техника-
та на плувните движения, пока-
заните резултати от момчета-
та в 3-те теста създават по-до-
бри предпоставки за техниката 
на движенията на краката при 
плуване, изпълнението на отско-
ка при старт и оттласкване от 
стената при обръщане.  

От проведените теренни из-
следвания в басейна, на първо мяс-
то ще анализираме резултатите 
на 400 m св. стил. Постижението 
в този тест е основополагащо за 
определяне на натоварването 
(времената за преплуване на от-
делните дистанции в сериите) в 
интервални тренировки.

Фиг. 3. Сравнителен анализ на средните стойности за 3-те теста в 
зала
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Получените резултати при 
момчетата показват ͞х = 277.74 
sec,с 30.19 sec по-добро постиже-
ние от момичетата (͞х = 307.93 
sec). Поради етапния контрол, 
няма да сравняваме нивото с 
национални или международни 
стандарти, а по стойностите на 
La/mmol след плуването (табл. 1).

Според описаните характерис-
тики за оценка на интензивност-
та (Voronsov, A.1995 г.), до нивото 
на критичната скорост (по Заци-
орский, 1966 г.) са плували 3 мом-
чета и 4 момичета. Трябва да се 
отбележи, че един резултат при 

Таблица 1. Резултати от измерения La/mmol след плуването
на 400 m св. стил.

La/mmol 8–10 mmol 6-8 mmol

Момчета(бр. 
състезатели)         3       5

Момичета(бр.
състезатели)         4       3

момичетата е над критичната 
скорост La = 11 mmol. Може да 
се допълни, че тази състезател-
ка има най-ниско ниво на ММ% = 
37.8% и най-високо ниво на ТМ%= 
19.5%. Измереното ниво на двете 
изследвани променливи предпола-
га затруднения в транспортна-
та функция на кардио - респира-
торната система с което допри-
нася за повишаване на La/mmol в 
пробата на състезателката. При 
други три момичета стойности-
те са между 5.1 и 5.3 mmol, което 
може да бъде следствие от закъс-
няло съзряване (по-ранна биоло-

Фиг. 4. Резултати от Вариационния анализ за La /mmol след плуване-
то 400 m св. стил max



28  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

гична възраст). При момчетата, 
само един състезателима забеле-
жимо ниско ниво на La = 6mmol.
(Фиг. 4), като останалите трима 
имат между 7.3 и 7.6 mmol.

От сравнението между полу-
чените стойности за La/mmol 
след плуването на 400 m св. стил 
и определените от различни-
те автори нива на критичната 
скорост, може да се определи, че 
5 момчета и 3 момичета не са 
достигнали необходимото ниво 
на интензивност за максимален 
резултат .

При проведените две трени-
ровки с индивидуално определе-
ни задания, като производни от 
анализирания тест на 400 m св. 
стил, изследваните състезатели 
показват следните резултати 
от кръвните проби (табл. 2).

При изпълнението на тре-
нировъчните серии в зоната на 
„Анаеробен праг“ и в двете гру-
пи по 5 състезатели са плували в 
ефективната зона при стойно-
сти на La 3 – 4 mmol. При оста-
налите, само двама са плували на 
ниво под „Аеробен праг“ – мом-
че - La 1.8 mmol и момиче - La 1.6 

Таблица 2. Брой на състезателите в отделните зони на интензив-
ност (La/mmol) 

Анаеробен праг VO2max

La < 3 mmol La 3 – 4 mmol La <  6 mmol La 6 – 7 mmol

Момчета (бр.
състезатели)          3          5           7          1

Момичета(бр.
състезатели)          2          5           3          4

mmol. ( и двамата са на 14-годиш-
на възраст).

Според нивото на реализирани-
те времена в тренировъчните се-
рии, всички състезатели са плува-
ли в различна степен по-бързо от 
заданието. Независимо от това 
изпълнение, стойностите на La/ 
mmol  и за двете групи са по-ни-
ски от границата на „Анаеробен 
праг“ (La = 4 mmol). Получените 
стойности за La - ͞х =3.05(мом-
чета) и 3.09 mmol(момичета), ни 
насочват към оценка, за пониже-
на ефективност от изпълненото 
тренировъчно натоварване.

При изпълнението на втората 
интервална тренировка, в сред-
ните нива на VO2max се получи-
ха следните резултати. Моми-
четата реализират минимални 
различия спрямо индивидуалните 
задания, което проличава и в из-
мерените стойности на La след 
плуването - ͞х = 5.96 mmol. Чети-
ри от изследваните момичета 
реагират на нивото на горната 
граница на заданието (6-7 mmol), 
като един резултат е над тази 
граница – 8 mmol. От другите 
момичета, две също са в зоната 
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на VO2max, но третата състе-
зателка показа ниво на La = 2.9 
mmol (близко до „аеробния праг“). 
Това е състезателката показала 
на 400 m св стил  La 5.1 mmol и 
в серията за „анаеробен праг“ La 
1.6 mmol (фиг. 5). Като прибавим 
факта, че в момента на изследва-
нето тя е на 14 години, може да 
се предположи, че все още е в по-
ранна биологична възраст и не е 
развила анаеробните ензими (по 
Maglischo E. 93 г.). За разлика от 
по-ниско интензивната трени-
ровка, в този случай момичетата 
са постигнали ефективно изпъл-
нение на тренировъчната серия. 
Може да се отбележи още едно 
момиче с понижени стойности 
на La/mmol, която е на 13 години в 
момента на изследването(фиг. 5).

При момчетата резултата от 
тренировката за VO2max е подо-
бен, както след тренировката за 
„анаеробен праг“.  Независимо, че 
всички са плували над „анаероб-
ния праг“ -  ͞х =4.49 mmol, разли-
ката е минимална и ефекта е по-
висок за адаптиране към прехода 

Фиг. 5. Получени резултати за La mmol предполагащи забавено биоло-
гично развитие

към следващата по-интензивна-
та зона на енергообезпечаване в 
сравнение с поставената задача 
да се плува в средните нива на 
смесения режим за VO2max .

В тази група прави впечатле-
ние реакцията на един 14-годи-
шен състезател. Подобно на от-
белязаните момичета, показва 
ниски стойности на La в трите 
измервания (фиг. 5)

Може да се определи, че и в две-
те изследвани групи (момчета и 
момичета) се забелязват състеза-
тели с признаци за закъсняло био-
логично развитие.

От останалите показатели на 
Вариационния анализ, единстве-
но променливата за La/mmol след 
плувните контроли, показва лоша 
хомогенност. Това може да се 
приеме като нормално следствие 
от участието в изследването на 
състезатели със закъсняло биоло-
гично развитие, предразположе-
ни към по-ниски нива на La/mmol 
при еднакви натоварвания с тези 
в календарната си възраст  – V% 
= от 14.54 до 26.82% за момчета-
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та и от 29.94 до 32.74% за моми-
четата. Всички останали показа-
тели са в рамките на нормална 
вариативност.

От направеният Корелацио-
нен анализ ще потърсим някои 
значими връзки между получе-
ните резултати за изследвани-
те променливи. Като основен 
критерий на извадката може да 
се определи показателя за „въз-
раст“. При момчетата този по-
казател се отличава със значима 
корелация спрямо „ММ%“ – r = 
0.867; „шпиц“ – r = 0.706 и „ръст“ 
– r = 0.691. Може да се определи 
като нормално, че с увеличава-
не на възрастта ще се повиша-
ва и ръста с мускулната маса. За 
„шпиц“, който е с важна роля за 
техниката на плувните движе-
ния на краката, принос има це-
ленасочената работа в трениро-
въчния процес.

За момичетата променливата 
„възраст“ има значима корелация 
с La/mmol след плуване за „ана-
еробен праг“ – r = - 0.758 и „400 
m св. стил“– r = - 0.709, както за 
резултатите от първата отсеч-

ка, където скоростта на плуване 
е близка до тази за „анаеробен 
праг“  – 4 х 150 m от плуването в 
серията за VO2max – r = - 0.740. 
Трите отбелязани променливи 
са отражение на способностите 
на изследваните състезателки в 
режим на аеробно обезпечаване. 
От гледна точка на методиката 
на тренировка за тази възраст, 
може да се оцени като добре ба-
лансирана работа в тренировъч-
ния процес за етапа.

Анализът на корелациите 
между резултатите от антро-
пометричните измервания при 
момчетата показва много висока 
стойност между „ръст“ и „те-
гло“ - „r“ = 0.828 (табл. 3). Този 
резултат може да се приеме като 
следствие еднотипните фигури 
на изследваните състезатели, 
което не се забелязва при девой-
ките - „r“ = 0.322. 

От другите резултати при 
момчетата, в интеркорелацион-
ната матрица по-забележими са 
корелациите на „ММ%“ към дру-
гите три променливи – „ръст „- 
„r“ = 0.601. „тегло“ - „r“ = 0.618 

Таблица 3. Интеркорелационна матрица между антропометрични-
те показатели

момичета момчета

показатели 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Ръст х х

2 Тегло 0.322 х 0.828 х

3 ТМ% -0.673 0.271 х -0.522 -0.151 х

4 ММ% 0.713 -0.223 -0.748 х 0.601 0.618 -0.683 х
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– „ТМ%“ - „r“ = - 0.683. Тези резул-
тати може да определят момче-
тата, като атлетични фигури с 
добро съотношение между „ТМ%“ 
и „ММ%“. 

При момичетата може да се 
отбележи значимата корелация 
на „ММ%“ към „ръст“ -„r“ = 0.713 
и „ТМ%“- „r“ = - 0.748, както и 
„ръст“ към„ТМ%“- „r“ = - 0.671 . 
Спрямо теглото не се получава 
значима корелация, което може 
да се приеме, като потвърждение 
на заключението “фигурите на 
девойките са разнотипни“.

Получените резултати в ин-
теркорелационната матрица от 
теренните тестове показват 
голяма значимост на всички ко-
ефициентите при момчетата 
(табл. 4). Много висока корелация 
се получава при коефициентите в 
сериите за „анаеробен праг“ меж-
ду изпълнението на двете серии 
- „r“ = 0.968. Същата тенденция 
показват корелациите и в сери-
ите от 150, 100 и 50m в сериите 
за  VO2max в зоната на La 6 - 7 
mmol. Стойностите са за -„r“ = 
от 0.762 до 0.973.

Таблица 4. Интеркорелационна матрица между резултатите (момче-
та) от тренировъчните натоварвания – „анаеробен праг“ и VO2max

отсечки 1 2 3 4 5 6

1 По 300 м х

2 По 200 м 0.968 х

3 По 150 м 0.895 0.966 х

4 По 50 м 0.762 0.890 0.958 х

5 По 100 м 0.901 0.973 0.954 0.945 х

6 По 50 м 0.695 0.838 0.878 0.931 0.931 х

Получените корелации дават 
основание за много добра оцен-
ка и балансирано изпълнение на 
тренировъчните натоварвания 
от групата на момчетата. Необ-
ходимо е да се отбележи, че полу-
чените стойности за La/mmol не 
достигат определените нива на 
зададените интензивности (La 
6 - 7 mmol). Това сравнение под-
сказва, че с така реализираните 
скорости не е постигната плани-
раната ефективност.

Анализът на резултатите в 
интеркорелационната матри-
ца за тренировъчните натовар-
вания за момичетата показва 
променлива тенденция. Значима 
корелация се получава за резулта-
тите между отсечките по 100 и 
50 m в края на серията за VO2max 
в зоната на La 6 - 7 mmol – r = 
0.936. С по-ниска значимост се 
получават стойности между 
отсечките по 150 m (с най-ниска 
интензивност от серията за 
VO2max) – r = 0.665 и по 300 m(от 
серията за „анаеробен праг“) – r = 
0.673 към La/mmol след плуване-
то на интервалната тренировка 
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за „анаеробен праг“. За оценка на 
ефективността, може да се вър-
нем на стойностите за La/mmol 
след двете контролни трениров-
ки – за „анаеробен праг“  ͞х = 3.09 
mmol и за VO2max при задание 
6 – 7 mmol -  ͞х = 5.96 mmol.Тези 
стойности са в подкрепа на по-
ефективно изпълнена задача срав-
нени с момчетата - за „анаеробен 
праг“  ͞х = 3.05 mmol и за VO2max 
при задание 6 – 7 mmol -  ͞х = 4.49 
mmol.

В заключение може да се опре-
делят следните изводи:

1. Получените резултати поз-
воляват да се определят стой-
ностите на  ͞х за „ТМ%“ = 10.65% 
и „ММ%“ = 46.49% за момчета. 
а „ТМ%“ = 12.93% и „ММ%“ = 
43.33% за момичета, като опти-
мални за плувци в изследваната 
възраст. От анализа на антро-
пометричните показатели може 
да се определи, че момчетата са 
с еднотипни, атлетични фигури. 
За разлика от тях, изследваните 
момичетата се очертават с раз-
нотипни фигури.

2. Показаните от момчетата 
резултати в 3-те теста на сухо, 
създават по-добри предпоставки 
за техниката на движенията на 
краката при плуване, изпълнени-
ето на старт и обръщане, което 
се определя като резултат от 
тренировъчния процес. Момиче-
тата, при които генетично е за-
ложено в тази възраст по-добро 
ниво на гъвкавост са реализирали 
по- слаби резултати .  

3. Независимо от много добра 
оценка за балансирано изпълнение 

на тренировъчните натоварва-
ния от групата на момчетата, с 
така реализираните скорости не 
е постигната планираната ефек-
тивност. Момичетата  показ-
ват променлива тенденция в ко-
релациите между резултатите 
от тренировъчните серии, но по-
стигат по-ефективно изпълнена 
задача в сравнение с момчетата.

4. Ниските нива на La/mmol 
при трима изследвани състеза-
тели (фиг. 5) ни подсказват за по-
ранен етап от биологичната им 
възраст, което изисква внимате-
лен подход при планиране на тре-
нировъчните натоварвания.

Като обобщение, може да се 
определи необходимостта от до-
бро познаване на признаците за 
по-ранно и закъсняло биологично 
развитие на подрастващите в 
тази трудна възраст. Това ще е 
в основата за постигане на по-ви-
сока ефективност в развитието 
на аеробните възможности и дос-
тигане на максимум в тяхното 
генетично заложено развитие и 
реализация в етапа на високото 
спортно майсторство.
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Продължителност на етапа „максимална реализация 
на индивидуалните възможности“ при световния 
плувен елит – мъже

Богомил Ангелов

Резюме 
Целта на настоящото проучване е да се установи продължител-

ността на етапа на „Максимална реализация на индивидуалните въз-
можности“ при световния плувен елит – Мъже. За целта са изследвани 
спортните биографии на 72-ма финалисти в 9 дисциплини от Олим-
пийските игри в Лондон (2012г.). Анализът е извършен чрез установя-
ване на възрастта, в която състезателите за първи път попадат в 
топ 100 на ежегодните ранглисти на световната плувна федерация 
(ФИНА). Продължителността на етапа на „Максимална реализация“ 
се изчислява като разлика между възрастта на влизане и отпадане от 
годишния топ 100. Резултатите от направеното изследване доказват, 
че средната възраст за влизане в топ 100 при мъжете е 19.9 години, 
а отпадането средно на 30.0 години. Средната продължителност на 
престоя на върха е 10.1 години. 

Duration of the stage „maximum realization of individual 
potential“ in the world swimming elite – men

Bogomil Angelov

Abstract
The purpose of this study was to establish the duration of the stage of 

„Maximum realization of individual potential“ in the global swimming elite 
- Men. For this purpose, the sports biographies of 72 finalists in 9 disciplines 
from the Olympic Games in London (2012) were studied. The analysis was 
performed by determining the age at which athletes first entry into the top 
100 of the annual rankings of the World Swimming Federation (FINA). The 
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duration of the Maximum realization phase was calculated as the difference 
between the age of entry and dropout from the annual top 100. The results of 
the study show that the average age of entry into the top 100 for men is 19.9 
years, and the average dropout rate is 30.0 years. The average length of stay at 
the top 100 is 10.1 years.

Въведение

Продължителността на 
спортния стаж необходим за из-
граждането на елитни плувци е 
важна категория, която определя 
хоризонта на всеки треньор от 
самото начало на многогодишния 
тренировъчен процес. Независи-
мо от спецификата установена 
при анализа на спортните био-
графии на шампионите, предста-
вители на различни национални 
школи, общите закономерности, 
периоди, фази и съдържание на 
тренировъчния и състезателен 
процес в началото на ХХI век са 
добре обобщени и анализирани.

Най-общо продължителнос-
тта на спортната кариера зави-
си и се определя от установената 
оптимална възраст за постигане 
на максимални резултати при 
елита и възрастта за начално 
обучение и тренировка. Логич-
но при едно по-ранно начало на 
спортните занимания (обучение 
и тренировка преди 7-8 годишна 
възраст) продължителността на 
спортната кариера може да дос-
тигне до 16-18 години. Такава дъл-
га спортна кариера трудно може 
да се реализира пред вид наличие-
то на лимитиращи фактори от 
социален характер, както и из-
черпването на наличните адап-
тационни резерви на организма. 

Ако се обърнем към анализа на 
данните на плувците постигна-
ли успехи на олимпийски игри и 
на световни първенства в пери-
ода 1950-1980г., ще се убедим, че 
спортната кариера на повечето 
от тях е включвала 6-10 годишна 
подготовка за високи постиже-
ния и не много продължителен 
период за престой на високо ниво. 
За голям брой плувци това е бил 
само един олимпийски цикъл, а 
изключения са тези с добро пред-
ставяне още 2-3 години. За този 
период участието на две или три 
олимпиади, с качване на подиума 
се явява сензация, но през втора-
та половина на 80-те години си-
туацията започва да се променя. 
Например Владимир Салников 
остава в спорта 24 години. След 
участието си на Световното 
първенство през 1982-ра и шест 
годишна пауза, успява да се под-
готви за олимпийските игри в 
Сеул и да спечели златен медал, 
което е едно от най-впечатлява-
щото дълголетие на игрите, пов-
торено през 2000 г. от блестя-
щата американска спринтьорка 
Дара Торес. Нейното представя-
не на Олимпийските игри в Сид-
ни е сензационно, тъй като на 33 
години тя печели пет медала – 2 
златни, 3 бронзови [14].

Обобщените резултати от 
проведените изследвания на про-
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дължителността на спортната 
кариера през втората половина 
на ХХ век [2] сочат, че тази важна 
характеристика зависи изклю-
чително от началната възраст 
за обучение и тренировка. При 
средна оптимална продължител-
ност на кариерата на елита при 
мъжете 10-11г. и при жените 7-9г., 
тренировката не бива да започва 
по-рано от 8-9 годишна възраст. 
В противен случай при снижаване 
началната възраст, мъжете ще 
трябва да развият максимални-
те си възможности след 12-14 г., а 
жените след 10-11г., което за пре-
обладаващата част от плувците 
е невъзможно. 

Естествено посочените при-
мери с В. Салников и Д. Торес са 
абсолютни изключения за прак-
тиката на световния елит. 
Теорията на многогодишното 
планиране се нуждае обаче от 
средностатистически данни за 

закономерните срокове, в които 
шампионите могат да се задър-
жат на своето високо ниво, след 
което неизбежно настъпва спад и 
те слизат от върха. Проблемът е 
изследван задълбочено през 80-те 
години на ХХ век от Сахновски 
и Юдин [5], които установяват, 
че жените успяват да се задър-
жат само 1.7-2.2г. след върховото 
си представяне, а мъжете 2-3.2 г 
(Tаблица 1). 

Този параметър зависи също 
от дисциплината, като при 
спринтовите дистанции негова-
та стойност е по-висока.

Подобен на посочения по-горе 
параметър е продължителнос-
тта на престоя на финалистите 
от XX и XXI олимпийски игри в 
50-те най-добри на света според 
световната ранглиста (Таблица 
2). Продължителността на пред-
ставителството в 50-те най-
добри също е показател, който 

                                Пол 
 
Дистанции 

(m)

Мъже Жени

n X̅ n X̅

100,200 102 3,2 121 2,2

400, 800, 1500 41 2,2 49 1,7

Общо 143 2,9 170 2,1

Таблица 1. Продължителност на престоя в 10-те най-добри(х в годи-
ни) на финалистите от XX и XXI олимпийски игри, I,II,III светов-
ни първенства (състезатели,приключили спортната си дейност към 
1.I.1980 г.)(по Сахновски, Юдин, 1980).
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може да ориентира треньора за 
закономерния срок, в който може 
да се поддържа висок спортен ре-
зултат или да бъде постигнат 
определен прираст.

Спортистите на елитно ниво 
са много по-добре наблюдавани и 
анализирани в сравнение с под-
растващите. Ретроспективни 
изследвания като тези, проведе-
ни от Sokolovas, Costaet.al., Allen 
et.al., Изов, Йосифов, Ангелов 
[1,3,4,6,9,10,15] дават възможност 
за проследяване представянето 
на отделни плувци от висока кла-
са, докато те се развиват в кари-
ерата си, в очакване, че процесът 
може да очертае пътя и прогно-
зира възможно успешно пред-
ставяне. По-голямата част от 
лонгитудиналните проучвания 
в плуването също са фокусира-
ни върху възрастни спортисти, 

Таблица 2. Продължителност на престоя в 50-те най-добри на фина-
листите от XX и XXI олимпийски игри, I,II,III световно първенство 
(състезатели приключили спортната си дейност към 1.I.1980 г.) (по 
Сахновски, Юдин, 1980).

   Пол 
 
Дистанции 
(m)

Мъже Жени

n X̅ n X̅

100,200 107 4,8 147 3,9

400, 800, 1500 50 3,7 62 3

Общо 157 4,4 209 3,6

които вече са достигнали елитен 
статус. Тези изследвания имат 
за цел да опишат както последо-
вателността, така и скоростта 
на развитие на индивидуални-
те постижения [7,8,9,16]. Наред 
това и да твърдят, че дават на-
деждна възможност на специали-
стите да прогнозират потенци-
ални медалисти и/или определят 
реалистични индивидуални цели 
за изпълнение [9,13].

Изследваният етап от мно-
гогодишната подготовка „Мак-
симална реализация“ е най-ва-
жната част от кариерата на 
плувеца и като дефиниция сред 
различните автори е познат и 
като „Етап на високо спорт-
ното майсторство“(Wilke, 
Madsen, 1983) [11], „Елитен пе-
риод“, „Тренировка на най-ви-
соко ниво“(Olbrecht, 2007) [12], 
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„Етап на спортно усъвършенст-
ване и най-високо спортно 
майсторство“(Булгакова, 1986) 
[2]. Неговата основна цел и съдър-
жание е достигане на максимално 
високо равнище на резултатите 
и тяхното поддържане преди 
прекратяване на спортната ка-
риера.

Един от най-съществените 
въпроси, свързани с характерис-
тиката на този етап е негова-
та продължителност, времето 
в рамките на което елитният 
състезател е с присъствие в го-
дишните ранг листи на ФИНА 
(Топ100 или Топ 50) и може да 
поддържа това ниво, дори да го 
повишава.

В развитието на спортното 
плуване през втората половина 
на XX в. до 1985 г. (т.нар. „Пър-
ви период“) от еволюцията на 
спорта,възрастта за максимал-
на изява е ограничена за жените 
в рамките на 15.3-19.3 г. и за мъ-
жете 18.6-20.8 год. Едни от най-
утвърдените германски автори 
от този период въз основа анализ 
кариерата на източният и запад-
ния германски елит препоръч-
ват обобщен възрастов интер-
вал за двата пола 14-18 г. (Wilke, 
Madsen,1983) [11].

През „Втория период“ от раз-
витието на плуването (1986-
2011г.), който е характерен с 
интензивна комерсиализация и 
професионализация на ядрото от 
националните гарнитури в све-
товен мащаб, условията за висо-
кия спорт коренно се променят. 
Елитният спорт носи  полити-

чески престиж, финансиране ще-
дро от държавните ръководства, 
а спортният маркетинг и рекла-
ма осигуряват многократно по-
високи доходи на звездите.

Посочените обстоятелства 
променят съществено струк-
турата на утвърдения модел на 
многогодишна подготовка, което 
се отразява най-чувствително на 
„Периода на максимална изява“. 
Целта на промените е да се удъл-
жи максимално възможно този 
период съобразявайки се с възрас-
товите особености на растежа.

Крайният резултат от настъ-
пилите промени установени в на-
чалото на XXI в. са:

– значително удължаване на 
спортния стаж на елита, който 
достига 14-16 г. за жените и 18-
20 г. за мъжете;

– продължителността на прес-
тоя на върха за жените от 3-4 г. 
през първия период достига до 
4-6г. през втория период и 6-10 г. 
за мъжете.

Базирайки се на посочените 
промени във възрастовите па-
раметри установени  от редица 
спортни специалисти в плувни-
те спортове, се установяват 
тенденциите в тези изменения 
за Олимпийския цикъл – 2008-
2012 г. За целта се проследява ка-
риерата на всички финалисти от 
ОИ 2012 г. в периода от тяхното 
влизане за първи път в Топ 100 на 
ранг листата на ФИНА до отпа-
дането им от тази ранг листа. 
Обработката на посочените дан-
ни ще актуализират едни от най-
важните възрастови характерис-
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тики по стилове и дисциплини, а 
именно:

– средна възраст за влизане на 
елита в Топ 100;

– продължителност на прес-
тоя на върха;

– средна възраст за приключва-
не на спортната кариера.

Целта настоящото изследване 
е да се определи продължител-
ността на престоя на елитните 
състезатели по плуване сред 100-
те най-добри в годишните ранг-
листи на ФИНА, както и средна-
та възраст за влизане и средната 
възраст на отпадане от елита на 
световното плуване.

Методи. Ретроспективен анализ. 
Чрез контент-анализ на официал-
ния протокол от Олимпийските 
игри в Лондон през 2012г., както 
и на годишните ранг-листи пуб-
ликувани от световната плув-
на федерация (ФИНА) в периода 
2000-2016г, се установяват въз-
растите на влизане в топ 100 и 
отпадане от топ 100.Продължи-
телността на периода на макси-
мална изява се изчислява на база 
разликата между двете величини.

Изследвани са 72-ма участни-
ци от финални плувания в 9 дис-
циплини (50, 100, 200 400, 1500m 
св.ст., 100m гръб, 100m бруст, 
100m бътерфлай, 200m съчетано 
плуване) от програмата на Олим-
пийските игри проведени през 
2012 г.

Ограничения на изследването. В 
изследването попадат 18 състе-
затели, които към 2020 година 
все още не са приключили състе-
зателната си кариера, като за 

тях условно се приема 2020 годи-
на като край и последна година на 
активност.

Анализ на резултатите

Финалисти от ОИ Лондон, 
2012 г. – мъже

На Таблица 3 са представени 
данните от изследването на 9 
дисциплини при мъжете с общо 
72 участници. От тях 18 не са 
приключили състезателната си 
кариера към 2020 година. За тях 
условно приемаме 2020 година 
като край на състезателната ка-
риера, което безусловно занижава 
средните стойности.

Финали на 50, 100, 200m св.стил 
и 200m съчетано

Финалистите в най-късата 
дисциплина от програмата на 
Олимпийските игри – 50m свобо-
ден стил, през 2012 година са с най-
висока средна възраст от всички 
изследвани финали (27.3 г.). Това е 
доказателство за огромния опит, 
който би трябвало състезатели-
те да притежават, както и изис-
кванията на дисциплината към 
морфологичното и функционално 
състояние на техния организъм. 
Участниците във финалното 
плуване от Лондон (2012) имат 
средна продължителност от 12.1 
години на престоя в Топ-100, най-
дългата от всички изследвани 
дисциплини. Те влизат в ранглис-
тите средно на 20.7 години и се 
отличават и с най-възрастният 
финалист от всички изследвани 
финали от 2012 година. На 32.1 
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Таблица 3. Средни стойности на възрастта на финалистите от ОИ 
в Лондон, 2012 г. – мъже за влизане, отпадане и продължителност на 
престоя в топ 100 от световните ранглисти на ФИНА.

Средна 
възраст на 

влизане в топ 
100 (години)

Средна възраст 
на отпадане от 
топ 100 (години)

Средна 
продължителност 

на престоя в 
елита (години)

50m св. стил 20.7 32.8 12.1
100m св. стил 20.5 29.4 8.9
200m св. стил 19.0 29.0 10.0
400m св. стил 19.4 27.4 8.0
1500m св. стил 19.0 28.8 9.8

100m гръб 21.1 29.9 8.9
100m бруст 19.2 31.2 12.0

100m бътерфлай 19.9 30.2 10.3
200m съчетано 19.9 31.2 11.3

Средно 19.9 30.0 10.1

години южноафриканецът Роланд 
Шуман се класира на 6-то мяс-
то в дисциплината. Във финала 
на 50m свободен стил участва и 
отличаващият се с изключител-
но дългогодишна кариера Антъни 
Ървин (САЩ). Американецът е 
състезателят с най-дълъг стаж 
сред топ 100 от всички изследва-
ни състезатели – 16.4 години.

В дисциплината 100m свободен 
стил се наблюдава коренно раз-
лична картина в сравнение с Пър-
вия период (1956-1985 г.), където 
болшинството от лидерите на 
световното плуване в дисципли-
ната са във възрастовата грани-
ца 19-22 години. Продължител-
ността на престоя на върха през 
„Вторият период“, 1986-2011 е 
6-8  г. Тези данни съвпадат с полу-

чените от нас резултати, които 
доказват продължителност на 
престоя сред елита от 8.9 години 
на финалистите от Олимпийски-
те игри в Лондон.

На 200m свободен стил фи-
налистите през 2012 година са 
със средна продължителност на 
престоя в елита от 10.0 години. 
Стойност, която се покрива на-
пълно с данните от „Втория пе-
риод“ (1986-2011 г.), когато е уста-
новена средна продължителност 
9 години.

В съчетаното плуване се на-
блюдава също подчертано удъл-
жаване на „елитния“ период в ка-
риерата на плувците, които дос-
тигат средна продължителност 
от 11.3 години през 2012 г..
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Финали на 100m гръб, 100m 
бруст и 100m бътерфлай

В дисциплината 100m гръб 
средната продължителност на 
престоя в периода за максимална 
изява на плувците от „Първия 
период“ (1956-1985) е 7 години, 
през „Вторият“ (1986-2011) е 9 
години, което доказва известен 
застой в динамиката на тази ве-
личина, тъй като финалистите 
от Лондон имат среден престой 
сред елита 8.9 години

На 100 m бруст се установя-
ва една от най-високите средни 
стойности за „престой сред ели-
та“. В тази дисциплина той е 
вторият по-продължителност 
(12.0) при мъжете след дисци-
плината 50m свободен стил. Тук 
участва и плувецът с третия по 
продължителност стаж сред ели-
та. Японецът Косуке Китаджима 
успява да се задържи в световните 
ранглисти в рамките на 15.6 годи-
ни, участвайки на 4 Олимпиади.

В дисциплината 100m бътерфлай 
се състезава най-титулуваният 
олимпиец на всички времена, аме-
риканецът Майкъл Фелпс. С три 
последователни олимпийски тит-
ли между 2004-2012, той е и най-оп-
итният финалист в изследваната 
дисциплина с продължителност 
сред елита от 15.8 години. Средна-
та продължителност на престоя 
сред елита на финалистите в дис-
циплината е 10.3 години.

Финали на 400m и 1500 m св. стил
Тези две дисциплини имат бли-

зък профил от гледна точка на 
основните двигателни качества. 
Въпреки това във възрастовата 

характеристика на продължи-
телността на престоя сред ели-
та на финалистите от Олим-
пийските игри в Лондон (2012) 
се установява разлика от 2 годи-
ни между финалистите на 400 и 
1500m свободен стил, независимо 
от присъствието на двама със-
тезатели и в двата финала.

В края на Втория период про-
дължителността на престой 
сред елита в дисциплината 400m 
свободен стил е 7.0 години, дока-
то през 2012 тя нараства до 8.0 
години. Стойността на наблю-
даваното увеличение при по-дъл-
гата дистанция е по-голяма и тя 
нараства от 7.0 години (2011) до 
9.8 години.

Изводи

Настъпилите промени в ели-
та на световното плуване през 
първото десетилетие на ХХI век, 
се отразяват сериозно на струк-
турата на многогодишното пла-
ниране, респективно на опти-
малната възраст за постигане на 
максимални резултати, продъл-
жителността на спортния стаж 
и етапа на максимална изява.

Получените от нас резултати 
установяват, че спортния стаж 
достига продължителност от 18-
20 години за мъжете, а престоя 
на върха (Топ 100) за финалисти-
те от Лондон, 2012 г. – 10 г.

Най-дълго сред елита се за-
държат мъжете специалисти в 
късия спринт (50m св.ст. 12.1 г.), 
специалистите в бруста (12.0 г.) 
и съчетаното плуване (11.3 г.).
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Изследване успеваемостта при стрелбата
на женските отбори, участници в олимпийският
турнир по баскетбол 3х3 – Токио’ 2020

Спас Ставрев

Резюме: Новата разновидност на баскетбола – баскетбол 3х3 за 
кратко време доби популярност в различни краища на света. И въ-
преки историческият поглед върху предшественика на баскетбол 3х3 
- „streetball” (уличен баскетбол), в който не са включени много изяви на 
дамски състави, след администрирането от FIBA (Световната баскет-
болна централа) този спорт въвлече и внушителен брой състезателки 
от нежния пол в различните надпревари. Според нас е наложително 
да обърнем внимание и на женската част и затова, че баскетбол 3х3 
извоюва място на Олимпийски игри, включвайки турнири и за двата 
пола. Целта на проучването е да изследва стрелбата от възможните 
три зони и се установи успеваемостта на отборите. За постигането 
ѝ използвахме методите на наблюдение, проучване на литературни из-
точници, уеб сайтове и официалните протоколи на ФИБА. От получе-
ните резултати стигаме до извода, че успеваемостта на стрелбата 
от зоните за 2 точки и наказателните удари са с близки проценти на 
успеваемост от всички участници. По-съществена разлика има в про-
центите на отборите от зоната за 1 точка, от която зона са и най-
големият брой стрелби за отборите. Нашето заключение за успеха на 
даден отбор е, че освен успешната стрелба на състезателките, физи-
ческата издръжливост е от съществено значение за крайният успех в 
такъв изтощителен турнир като Олимпийските игри.

Ключови думи: баскетбол 3х3, стрелба, успеваемост, процент, 
Олимпийски игри

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021



44  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

Study of the success in the shooting of the women’s teams 
participating in the olympic basketball 3x3 tournament-
Tokyo ‘2020 

Spas Stavrev

Summary: The new variety of basketball - basketball 3x3 gained popularity 
in different parts of the world in a short amount of time. Despite the historical 
look at the predecessor of 3x3 basketball - “streetball” (street basketball), which 
did not include many performances of women’s teams, with the beginning and 
administration of FIBA   (International Basketball Federation), this sport has 
attracted an impressive number of women players in the various competitions. In 
our opinion, it is imperative to pay attention to the women’s part as well, because 
3x3 basketball wins a place at the Olympic Games, including tournaments for 
both sexes. The purpose of the study is to examine the areas from which the 
basketball is usually shot and to determine the success rate of shots of the teams 
participating. To achieve it, we used the methods of monitoring, research of 
literature sources, websites and official FIBA   protocols. From the obtained 
results we come to the conclusion that the success rate of shooting from the 
zones for 2 points and foul shots have close success rates for all participants. 
There is a more significant difference in the success rate percentages for the 
teams when shooting from the zone for 1 point, which is the zone with the 
largest number of shots for all the teams. Our conclusion about the success of 
a team is that in addition to the successful shooting of the athletes, physical 
endurance is essential for the ultimate success in such a grueling tournament 
as the Olympic Games.

Keywords: basketball 3x3, shooting, success, percentage, Olympic Games

Въведение

Разпространението на 
„streetball” (уличен баскетбол) по 
света и интереса към играта 
на един кош е в основата на ре-
шение от страна на FIBA - Све-
товната баскетболна централа 
да стартира проект в началото 
на новото хилядолетие, уеднак-
вявайки правилата и начало на 
организация и провеждане на ре-
гионални, европейски и световни 
турнири и първенства. Разновид-

ността е наречена баскетбол 3х3, 
изхождайки от броя играчи в иг-
ралното поле. За ръководител на 
този проект в световен мащаб е 
назначен г-н Коста Илиев [7]. За 
кратко време той успя да допри-
несе за развитието на играта и 
тя да придобие невероятна по-
пулярност в света. През 2007 г. 
FIBA слага начало на провеждане 
на младежки световни първен-
ства, а впоследствие и за мъже и 
жени. Въз основа на своите анали-
зи и практически опит, някои ав-
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тори [1] определят играта като 
интересна, динамична и атрак-
тивна и стигат до заключение-
то, че са налице всички предпос-
тавки за приемането на баскет-
бол 3х3 за олимпийски спорт. За 
да бъде включен в програмата на 
Олимпийските игри, един спорт 
трябва да отговаря на следните 
критерии [3]:

• 1.1. Спортът трябва да е широ-
ко практикуван от мъже в поне 75 
страни, и в четирите континента, и 
от жени в поне 40 страни в три кон-
тинента. Тогава този спорт може да 
бъде включен в програмата на Олим-
пийските игри.

• 1.2. Само спортове, които са ши-
роко практикувани в поне 25 страни 
на три континента, могат да бъдат 
включени в програмата на зимните 
олимпийски игри.

• 1.3. Само спортове, които при-
емат и прилагат Антидопинговия 
кодекс могат да бъдат включени и да 
останат в програмата на олимпий-
ските игри.

• 1.4. Преди да бъдат приети в про-
грамата на олимпийските игри спор-
товете трябва да кандидатстват 7 
години преди олимпиадата, в която 
искат да участват. След това не мо-
гат да бъдат правени никакви проме-
ни (Олимпийска харта в сила от 
01.09.2014 г).

В проведено изследване са 
включени 11 балкански страни 
[2] за броя на проведените орга-
низирано турнири по баскетбол 
3х3 в периода от 2011 до 2018 го-
дина. Общият брой е впечат-
ляващ – 1658 турнира, което е 
показателно за интереса към 

играта. Едновременно с това, 
други изследователи определят 
главните страни по подготовка-
та и провеждане на турнири по 
баскетбол 3х3, със съпътстващи-
те ги организационни проблеми 
и начин за разрешаването им [6]. 
Паралелно с това, академичната 
младеж прие отлично баскетбол 
3х3 в университетските среди и 
завладява все повече студенти-
спортисти. Доказателството за 
интереса от висшите училища 
са заявките за участие в Нацио-
налните университетски шам-
пионати. Асоциацията за уни-
верситетски спорт „Академик“ 
е една от пионерите в Европа по 
организирането и провеждането 
им [7]. Някои автори анализират 
подробно правилата на баскет-
бол 3х3, като съпоставя някои от 
тях с тези на класическия баскет-
бол [4]. Основните акценти са в 
това, че играта се играе на един 
кош, като размерите на игрище-
то са 15 m ширина и 11 m дължина. 
Друга основна разлика е времето 
за атака от нападащият отбор, 
което е 12 s (първоначално, до 2016 
г. бяха 14 s), а в баскетбола е 24 s. 
Обичайно баскетбол 3х3 се играе 
на открито и затова бяха изобре-
тени специални настилки, както 
и специално изработена официал-
на топка за спорта https://fiba3x3.
com/ [13]. Започва и научното 
подсигуряване на играта, като 
се изработват специализирани 
методики за подготовка на със-
тезателите по баскетбол 3х3. 
Б. Митрева изследва студенти и 
изработва методика за обучение 
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на студенти по баскетбол 3х3 
във висшите училища [5]. Други 
автори препоръчват по-целена-
сочена работа за заемане на по-
зиция при подаване между състе-
зателите при агресивна защита, 
усъвършенстване на играта един 
на един, стрелба в коша с отскок 
зад дъгата за 2 точки и игра при 
заслон с топка (pick and roll) [10]. 
Достъпни са вече изследвания 
в посока разкриване на приори-
тетните елементи от играта 
и насоки за подготовката. На-
лични са и проучвания за успева-
емостта на състезатели (мъже 
и жени), участници в Национал-
ните университетски шампи-
онати в България [8, 9], като се 
анализира стрелбата по време 
на игра. Огромно постижение за 
всички любители на баскетбола 
и в частност баскетбол 3х3 е из-
бора в такива кратки срокове от 
Международният олимпийски ко-
митет (МОК) да включи баскет-
бол 3х3 в програмата на Олим-
пийските игри в Токио’ 2020. 
Този исторически момент за бас-
кетбола 3х3 се случва на сесия на 
МОК през м. юни, 2017 г. [12].

Цел

Нашето проучване цели да за-
познае баскетболната обществе-
ност с успеваемостта на стрел-
бата на женските отбори, учас-
тници на Олимпийските игри 
в Токио’ 2020, да открие законо-
мерности и направи съответни-
те изводи и препоръки.

Задачи

1) Да се разясни системата на 
провеждане на Олимпийския тур-
нир по баскетбол 3х3 в Токио‘ 
2020;

2) Да се установи общият брой 
на стрелбите и успешните та-
кива на отборите-жени от три 
зони-за 2 точки, за 1 точка и от 
линията за наказателни удари и 
изчислим процента на обща успе-
ваемост;

3) Да се установи зависимост-
та от процента успешни стрел-
би и крайното класиране на отбо-
рите.

Методика

За постигането на поставе-
ните цел и задачи изследвахме 
литературни източници, елек-
тронни уеб сайтове и официал-
ни протоколи от Олимпийския 
турнир по баскетбол 3х3 за жени 
в Токио‘ 2020, използвахме видео 
наблюдение на мачовете, получи-
хме експертни оценки, както и 
систематизирахме и анализирах-
ме резултатите [14]. Олимпий-
ският турнир по баскетбол 3х3 
за жени в Токио‘ 2020 се проведе 
в дните от 24 до 28 юли, 2021 г. 
(поради отлагане с една година 
на Олимпийските игри) в Aomi 
Urban Sports Park, Токио. Едновре-
менно се провеждаше и мъжкият 
олимпийски турнир.
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Анализ на резултатите

След изиграване на редица ква-
лификационни мачове и турнири, 
до олимпийският турнир за жени 
по баскетбол 3х3 в Токио се кла-
сираха осем отбора. Програмата 
за провеждане предвижда да се иг-
рае всеки срещу всеки между тези 
осем отбора. В предварителната 
фаза (т.н. групова) общият брой 
на изиграни мачове се изчислява 
по формулата по-долу, където А е 
броя на отборите, а Х е броя на 
изиграните мачове в тази фаза 
[7].

2
)1( −

=
AAX

По този начин изиграните ма-
чове са 28. Всеки един от отбори-
те играе по 7 мача. Класирането 
в групата след първата фаза е по-
казано на таблица 1. 

Класиране  
в групата

Отбор

1 САЩ
2 РОК
3 Китай
4 Япония
5 Франция
6 Италия
7 Румъния
8 Монголия

Таблица 1. Класиране след изигра-
ните мачове по системата всеки 
срещу всеки в груповата фаза

Системата на провеждане 
предвижда последните два отбо-
ра – на Румъния (7 място) и Мон-
голия (8 място) да отпаднат от 
турнира. Първите шест отбора 
продължават в елиминационна-
та фаза. Всеки един отбор допус-
на загуба в този етап. Втората 
фаза включва четвъртфинални 
мачове, между класиралите се на 
3 място срещу класирания на 6 
място в групата (Китай срещу 
Италия) и между класираните на 
4 и 5 място (Япония срещу Фран-
ция). Първите два отбора (САЩ 
и Руски олимпийски комитет-
РОК) се класират директно за 
полуфиналите, като САЩ пред-
стои да играе с победителя от 
мача между Япония и Франция, а 
РОК срещу победителя Китай и 
Италия. За разлика от мъжката 
надпревара, където първите два 
отбора от груповата фаза загу-
биха полуфиналите, при жените 
единственото разместване в 
крайното класиране бе победата 
на Франция над домакина Япония 
и завоюване на четвърто място 
в крайното класиране. Общо изи-
граните мачове през целия олим-
пийски турнир са 34. Друг инте-
ресен факт е наличието на по 
една състезателка с ръст над 190 
cm в класиралите се на първите 
четири места отбори, докато в 
останалите четири отбора всич-
ки състезателки са с ръст под 190 
cm. Според нас това допринася за 
по-добра борба на отборите и се-
риозен приоритет в защита.

На таблица 2 са показани сред-
ният брой точки, които всеки 
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отбор е реализирал на мач. Тряб-
ва да отчетем разликата в броя 
на изиграните мачове за всеки 
отбор. Най-висок показател от 
19,1 точки е този на отбора на 
САЩ,  следвани от РОК. Тези два 
отбора са и финалистите в тур-
нира. Трети по резултатност е 
отбора на Япония, но в крайното 
класиране те са на пета позиция. 
По отношение на стрелбата за 
2 точки най-добър е процента 
(33%) за отборите на РОК и Япо-
ния. Странно нисък е този пока-
зател за отбора шампион САЩ, 
само 24% - най-нисък, заедно с 
този на Румъния. При стрелбата 
за 1 точка САЩ е с най- висок по-
казател (62%), а най-слабо е пред-
ставянето на монголския отбор 
с 33%. Стрелбата за 1 точка е с 
най-големи разлики в процента 
успешни. При стрелбата от на-
казателната линия Япония е с 
най-висока успеваемост (77%), а 
тези на САЩ и Китай са с успева-
емост от 73%.

След изчисляване на общият 
брой стрелби от всички зони и ус-

За 2 точки % За 1 точка % Наказателни удари % Общ брой % 
1 САЩ 9 19,1 62/15 24 182/113 62 40/29 73 284/157 55
2 РОК 9 18,3 108/36 33 152/82 54 19/11 58 279/129 46
3 Китай 10 17,6 94/27 29 175/98 56 33/24 73 302/149 49
4 Франция 10 16,4 107/31 29 186/93 50 15/9 60 308/133 43
5 Япония 8 18 57/19 33 165/79 48 35/27 77 257/125 49
6 Италия 8 13,9 65/17 26 160/65 41 17/12 71 242/94 39
7 Румъния 7 12,7 70/17 24 114/50 44 8/5 63 192/72 37
8 Монголия 7 11,3 84/21 25 83/27 33 14/10 71 201/68 34

Крайно класиране 
жени-Токио' 2020

Брой 
мачове

Брой опити, успешни стрелби за 2, 1 точки и наказателни удари, общо 
стрелби за отбор и процент сполучливи  

Средно 
точки 

на мач

пешните такива установяваме, 
че отборът на САЩ достига ус-
пех в 55% от всичките си стрел-
би, а всички други отбори са с по-
казатели под 50%. 

На следващата таблица 3 сме 
изчислили броя на осъществени-
те и на успешните стрелби от 
всяка от разглежданите зони 
средно на мач, отчитайки броя 
изиграни мачове от отборите. 
С най-голям брой стрелби от зо-
ната за 2 точки са отборите на 
РОК (с най-много успешни) и този 
на Монголия. С над 20 стрелби 
на мач от зоната за 1 точка, но 
с различна успеваемост са от-
борите на Япония (20,6 стрел-
би/48%), САЩ (20,2 стрелби/62%) 
и Италия (20 стрелби/41%). От 
тази зона, с най-малко опити за 
стрелби е отборът на Монголия 
(11,8 стрелби на мач) и също са с 
най-лош показател за успешни 
стрелби – 33%. Това е страната 
заела последната осма позиция. 
За показателя стрелби от наказа-
телната линия два от отборите 
– на Япония и САЩ са изпълнява-

Таблица 2. Обща успеваемост на отборите при стрелбата от три 
зони и средно реализирани точки на мач
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ли средно по 4,4 наказателни уда-
ра на мач. Процентът успешни за 
японския отбор е 77%, а този за 
отбора на САЩ е 73%. Най-малко 
стрелби от наказателната ли-
ния, средно на мач са изпълнили 
момичетата от отбора на Румъ-
ния – по 1,1 с успеваемост от 63%. 
Този показател е информативен 
за активността и настоятел-
ността на атаките в нападение.

Резултатите на жените с тези 
на мъжките отбори, участници 
на Олимпийските игри в Токио 
за среден брой стрелби на мач от 
всяка зона са показани на табли-
ца 4. От нея е видно, че мъжете 
стрелят от зоната за 2 точки 
средно по 11,8 стрелби, а жените 
по 9,5. Обратен е резултата при 
стрелбата за 1 точка – жените 
стрелят средно по 17,5 пъти на 
мач, а мъжете по 15,1. Абсолютно 
равенство имаме при показателя 
за брой изпълнени наказателни 
удари средно на мач от отборите 
жени и мъже-по 2,6 удара.

Успеваемостта на женските 
отбори, участници на Олимпий-

За 2 точки % За 1 точка % Наказателни удари % Общ брой % 
1 САЩ 9 6,9/1,7 24 20,2/12,5 62 4,4/3,2 73 31,5/17,4 55
2 РОК 9 12/4 33 16,9/9,1 54 2,1/1,2 58 31/14,3 46
3 Китай 10 9,4/2,7 29 17,5/9,8 56 3,3/2,4 73 30,2/14,9 49
4 Франция 10 10,7/3,1 29 18,6/9,3 50 1,5/0,9 60 30,8/13,3 43
5 Япония 8 7,1/2,4 33 20,6/9,9 48 4,4/3,4 77 32,1/15,6 49
6 Италия 8 8,1/2,1 26 20/8,1 41 2,1/1,5 71 30,2/11,7 39
7 Румъния 7 10/2,4 24 16,3/7,1 44 1,1/0,7 63 27,4/10,3 37
8 Монголия 7 12/3 25 11,8/3,8 33 2/1,4 71 28,7/9,7 34

Брой 
мачове

Брой опити и успешни стрелби средно на мач за 2, 1 точки и наказателни 
удари за мач и процент сполучливи  

Крайно класиране 
жени-Токио' 2020

Таблица 3. Брой стрелби и успеваемост на отборите при стрелбата 
от различните зони средно за мач и общо средно стрелби на мач-брой 
и процент успешни

Таблица 4. Съпоставяне средни-
ят брой стрелби от три зони 
средно на мач между женските и 
мъжките отбори по баскетбол 
3х3 на Олимпийските игри в То-
кио‘ 2020

9,5 11,8
17,5 15,1
2,6 2,6

Средно 
за жени

Средно 
за мъже

Зона за стрелба

2 точки
1 точка
Наказателни удари

ските игри в Токио’ 2020 сме по-
казали на фигура 1. Това са процен-
тът успешни стрелби от всички 
игрови позиции в баскетбол3х3. С 
най-висока успеваемост е отбора 
на САЩ, който става и Олимпий-
ски шампион с 55%. Отборите на 
Китай (3 място) и Япония (5 мяс-
то) са с 49% успешни стрелби. 

Редно е в изследването да от-
кроим състезателките с най-ви-
сока успеваемост при стрелба-
та за всяка една от трите зони 
(табл. 4). При стрелбата за 2 
точки с най-висока успеваемост 
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Фиг. 1. Обща успеваемост при стрелбата на женските отбори,
участници в Олимпийските игри -Токио‘ 2020 за целия турнир

(50%) са три състезателки. С 
най-добри показатели за успешна 
стрелба от наказателната линия 
са 7 състезателки със 100% попа-
дения, но те са изпълнили по 4 
или по-малко стрелби. Еднолич-
но в стрелбата от зоната за 1 
точка е само една състезателка, 
Келси Плъм от отбора на САЩ с 

Монголия 6/3 САЩ 44/31 Румъния 2/2
Япония 10/5 Италия 3/3
Япония 8/4 Монголия 4/4

Италия 3/3
Румъния 1/1
Япония 3/3
САЩ 4/4

Кулан Онолбаатар
Мио Шинозаки
Стафани Мауюли

Келси Плъм Клаудиа Куик
Марсела Филипи
Церелнкам Мунксаикан

1007050

Общ 
брой

Общ 
брой

Общ 
брой

Джулия Рули
Анкута Стоенеску
Маи Ямамото
Жаклин Иънг

СЪСТЕЗАТЕЛКИ С НАЙ-ДОБЪР ПРОЦЕНТ УСПЕШНИ СТРЕЛБИ НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ ТОКИО' 2020  

от зоната за 2 точки от зоната за 1 точка от наказателната линия

Двете имена Държава % Двете имена Държава % Двете имена Държава % 

Таблица 5. Най-добри стрелци-жени на Олимпийските игри, Токио‘ 
2020 от изследваните 3 зони

успеваемост 70% от 44 стрелби 
(табл. 4).

Ще отдадем заслуженото, като 
представим имената на първите 
в историята златни олимпийски 
медалистки от отбора на САЩ 
а именно Келси Плъм, Жаклин 
Иънг, Стафани Долсън и Алиша 
Грей. В изключително оспорван 
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и емоционален първи олимпийски 
финал те побеждават отбора на 
РОК с резултат 18-15 точки [15].

Изводи и препоръки

1. Всеобщото мнение на спе-
циалистите е, че баскетбол 3х3 
е атрактивен, емоционален и 
завладяващ и намери заслужено 
място на Олимпийски игри;

2. Най-голям брой стрелби от 
отборите се осъществяват от 
зоната за 1 точка. Високата успе-
ваемост при тези стрелби са оп-
ределящи за крайният успех.

3. Отборите, с наличие в със-
тава си на състезателки с ръст 
над 190 cm заемат първите чети-
ри места в крайното класиране, 
което за нас е добър тактически 
подход;

 4. За големи форуми, в случая 
Олимпийските игри, изключи-
телно голямото натоварване 
от мачове, изисква отлична фи-
зическа и психическа подготовка, 
за която треньорите трябва да 
отделят специално внимание.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021

Проучване  на типологията и тенденциите
на  подготовката в дисциплината седмобой-жени,
от българската практика 

Моника Гачевска

Взаимното влияние на различните по съдържание  дисциплини,  
включени в седмобоя и тяхната последователност, го правят една от 
най-атрактивните дисциплини в женската лека атлетика. Целта на 
настоящото изследване е да се установи типологията и тенденциите 
в подготовката на най-успешните български състезателки  в седмо-
боя и тези от 2008 г. до 2019 г., чрез анализ на точковият актив  на 
дисциплините по отношение на  приноса и значението им за крайния 
резултат. Анализиран е точковия актив на всяка от дисциплините в 
седмобоя  при най-успешните многобойки и тези от 2008 г. до 2019 г. 
Проучени са приносът и значението им  за крайния резултат, като е 
установен приносния характер на групите  дисциплини. От направе-
ните анализи беше установено, че водещото значение на спринтовите 
дисциплини при най-успешните ни седмобойки и високият процентен 
принос на беговите дисциплини за крайния резултат, дава основание 
да се констатира, че по отношение на типологията те са тип „сприн-
тьор–бегач“. Близкият точков еквивалент и процентен принос на дис-
циплините за крайният резултат при седмобойките от 2008 г. до 2019 
г. показва, че те могат да бъдат определени като „равномерен“ тип 
многобойки. Високите средни резултати в спринтовите и препят-
ствените дисциплини и тяхното водещо значение за крайния резул-
тат, както и второто място на групата на скоковите дисциплини, са 
основание да констатираме, че по отношение на методиката на подго-
товка при най-добрите български седмобойки съществува взаимовръзка 
в развитието на двигателните качества. Установените значителна 
разлика, както по отношение на водещите дисциплини, така и в то-
чковия им еквивалент показа, че съществуват различия в  подготовка 
между двете изследвани групи атлетки, както в методиката на тре-
нировка, така и в техническото отношение.

Ключови думи: седмобой-жени, типология, подготовка
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Study of the typology and trends of training in the discipline 
of heptathlon-women, from the Bulgarian practice

Monika Gachevska

Summary
The mutual influence of the different content disciplines included in the 

heptathlon and their sequence make it one of the most attractive disciplines 
in women‘s athletics. The purpose of this study is to establish the typology and 
trends in the training of the most successful Bulgarian athletes in heptathlon 
and those from 2008 to 2019, by analyzing the point assets of the disciplines in 
terms of contribution and their importance for the final result. The point asset 
of each of the disciplines in the heptathlon in the most successful all-around 
and those from 2008 to 2019 was analyzed. Their contribution and significance 
for the final result were studied, and the contribution character of the groups 
of disciplines was established. From the performed analyzes it was established 
that the leading importance of the sprint disciplines in our most successful 
heptathlons and the high percentage contribution of the running disciplines to 
the final result, gives grounds to state that in terms of typology they are of the 
„sprinter-runner“ type. The close point equivalent and percentage contribution 
of the disciplines to the final result in the heptathlons from 2008 to 2019 shows 
that they can be defined as a „uniform“ type of all-around. The high average 
results in the sprint and obstacle courses and their leading importance for the 
final result, as well as the second place in the group of jumping disciplines, are 
grounds to state that in terms of training methodology for the best Bulgarian 
heptathlons there is a relationship in the development of motor qualities. The 
established significant differences both in terms of the leading disciplines 
and in their point, equivalent showed that there are differences in training 
between the two studied groups of athletes both in training methodology and 
in technical terms.

Key words: women‘s heptathlon, typology, training

Взаимното влияние на различ-
ните по съдържание  дисциплини,  
включени в седмобоя и тяхната 
последователност, го правят 
една от най-атрактивните дис-
циплини в женската лека атле-
тика.

За разлика от десетобоя при 
мъжете, състезанията по седмо-
бой при жените започват от 1981 
година. Той е включен за пръв 

път в програмата на Световно-
то първенство през 1983г. в Хел-
зинки, Финландия. У нас офици-
ално седмобоя започва през 1981г., 
като още същата година Емилия 
Кунова (Пенчева) преминава гра-
ницата от 6000 точки.

Различни становища има по 
отношение  оценката на точко-
вия принос на дисциплините в 
седмобоя. Според Бъчваров (1984), 
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е необходимо да се търси плът-
ност между дисциплините. Тази 
плътност, авторът обяснява 
като  разлика в точковия еквива-
лент между най-силната и най-
слабата дисциплина, което дава 
възможност за оценка. Други ав-
тори като Freya Gassmann et all 
(2016), чрез факторен анализ оп-
ределят водещите дисциплини 
в седмобоя, използвайки резулта-
тите на победителките в све-
товните първенства от 1987г. 
до 2013г и Олимпийските игри от 
1988г до 2012г. Авторският екип  
отбелязва, че с най-голям прино-
сен дял имат скока на дължина, 
бягането на 200м и 110м препят-
ствено бягане.

Различен подход относно  вли-
янието на дисциплините вклю-
чени в седмобоя за крайния ре-
зултат предлагат Добрынская, 
Н.,Козлова, Е., (2013), като отбе-
лязват, че високите резултати 
в тази дисциплина се постигат 
от състезателки, които могат 
да бъдат разделени в три групи: 
с преимущество от постижени-
ята в хвърлянията, чрез преиму-
щество на беговите дисциплини 
и чрез преимущество в скоковете 
и бягането на препятствия.

Прави впечатление, че по от-
ношение на проучванията в мно-
гобоя в нашата страна, през по-
следните години, от страна на 
специалистите, се отделя по-
голямо вниманието на десето-
боя при мъжете, отколкото на 
седмобоя при жените. Изследва-
ни са, както  типологията на де-
сетобойците  участници в Олим-

пийските игри от 1992 до 2008г Т. 
Миланова, В.Пехливанов  (2013), 
така и влиянието на групите дис-
циплини върху крайния резултат 
при десетобойците на световни-
те първенства от 1991г до 2015г 
(М.Зяпрянов, М.Гъдев 2016г.).   

В резултат  на задълбочен ана-
лиз на постигнатите резултати 
в десетобоя  на националните 
шампионати от 2009до 2019г. Хр. 
Стоянов (2019г) определя типо-
логията и представянето  на със-
тезателите, въз основа на   при-
носът на всяка от дисциплините  
за крайния резултат, 

Същият автор (2020г.), из-
следвайки  тенденциите в раз-
витието на десетобоя от бъл-
гарската практика и за периода 
2009-2019г., стига до извода, че 
между медалистите от НШ от 
2009 г. до 2019 г. и  най-добрите 
ни десетобойци в историята на 
българската атлетика същест-
вува значителна разлика, както  
по отношение на водещите дис-
циплини, така и в точковия им 
еквивалент. Това е основание да 
констатираме, че съществуват 
различия в методиката на под-
готовка между двете изследвани 
групи атлети.

В резултата на това твърде-
ние Хр.Стоянов (2020г) предлага 
различни подходи в усъвършенст-
ване на подготовката в зависи-
мост от взаимовръзките на дис-
циплините в десетобоя в периода  
от 2009г до 2019г.

Тези проучвания насочиха на-
шето внимание към изследване 
на състоянието и подходите из-
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ползвани в българската практика 
в седмобоя при жените. 

Целта на настоящото изслед-
ване е да се установи типология-
та и тенденциите в подготовка-
та на най-успешните български 
състезателки  в седмобоя и тези 
от 2008 г. до 2019 г., чрез анализ 
на точковият актив  на дисци-
плините по отношение на  при-
носа и значението им за крайния 
резултат. 

Поставената цел се свързва с 
решаването на следните задачи:

1. Анализиране  на точковия ак-
тив на всяка от дисциплините 
в седмобоя  при най-успешните 
многобойки и тези от 2008 г. до 
2019 г. 

2. Да се установи приносът и 
значението им  за крайния резул-
тат.

3. Да се установи приносния ха-
рактер на групите  дисциплини  
включени в седмобоя на най-ус-
пешните български седмобойки и 
медалистките от НШ от 2008 г. 
до 2019г.

4. Да определи типологията 
по отношение на значението на 
водещите дисциплини за крайния 
резултат.

Методика на изследването

В проучването са използвани 
следните методи: вариационен 
анализ;процентен метод за срав-
няване на относителните стой-
ности на изследваните призна-
ци в периода 2008 – 2019 година; 
графичен метод за визуализация 
на резултатите. Това позволява 

да се добие по-пълна и ясна  пред-
става, за състоянието и тенден-
циите на методиката от българ-
ската практика.  Анализирани са 
средните стойности на резулта-
тите на всяка от дисциплините,  
получени от всички най-добри 
постижения над 6000 точки на 
състезателките в  историята  
на седмобоя у нас и средните ре-
зултати на медалистките  от 
седмобоя  от 2008г. до 2019г. от 
държавните първенства. Изчис-
лен е средният резултат на всяка 
дисциплина получени от всички 
най-добри постижения над 6000 
точки на състезателките от 
седмобоя и средните резултати  
постигнати от медалистките 
от 2008 г. до 2019 г. Изчислен е 
съответният точков еквива-
лент на всяка от  дисциплините 
получени от постиженията над 
6000т. Изчислен е средният то-
чков актив  на всяка лекоатлети-
ческа дисциплина от седмобоя на 
призьорките  за периода от 2008 
г. до 2019 г. Изчислен е процент-
ният принос на всяка от леко-
атлетическите дисциплини от 
седмобоя за крайния резултат. 
Направен е сравнителен анализ 
на групите дисциплини включени 
в седмобоя. 

Анализ на резултатите

За по-голяма прегледност при-
емаме резултатите постигнати 
от състезателите през послед-
ните 11 години като първа група, 
а  на  най-добрите ни седмобойки 
постигнали  над 6000 т. за втора 
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група. На таблица 1 са представе-
ни средните резултати и точко-
вия еквивалент на втората гру-
па образувана от постижения над 
6000 точки от най-добрите наши 
атлетки.

Анализът на точковия еквива-
лент на всяка от дисциплините, 
получен от постижения над 6000 
точки, на най-добрите ни седмо-
бойки, показа, че 100 м. препят-
ствено бягане  с 1036 точки,  е с 
най-голям принос за крайния ре-
зултат. На второ място е бяга-

Таблица 1. Среден резултат получен от всички най-добри  постиже-
ния в седмобоя на нашите атлетките преминали 6000 т.

дисциплини 100м. 
пр.бяг.

скок 
височ. гюле 200м скок 

дълж. копие 800м

точки 1036 953 773 971 934 626 907

резултати 13,60s 1,78 m 13,68 m 24,10 s 6,27 m 37,82 m 2,14 min

нето на 200 м. с 971 точки. Инте-
рес представлява факта, че скока 
на височина с 953 т., при същи-
те  състезателки  е трети пред 
скока на дължина, който е с 934 
точки (фиг. 1). Автори като Freya 
Gassmann et all (2016), при изслед-
ване резултатите на световния 
елит в седмобоя, през последни-
те години, посочват, че  водещо 
значение за крайния резултат 
има скока на дължина, дължащо се 
на взаимовръзката със спринто-
вите бягания.

Фиг. 1. Среден точков еквивалент на дисциплините от седмобоя по-
лучен от най-добрите резултати  на атлетките постигнали  над 
6000 точки.
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Прави впечатление, че средни-
ят резултат в бягането на 800 м 
от 2,14 мин. с точков еквивалент 
от 907 точки е на пето място по 
точков актив пред тласкането 
на гюле с 773 точки и хвърлянето 
на копие с 626 точки. Това дава 
основание да предположим, че бе-

Таблица 2. Средни резултати получени от постиженията над 6000 т. 
и от медалистките от НШ от 2008г до 2019г.

дисциплини 100м. 
пр.бяг.

скок 
височ.

Гюле 
(m) 200м скок 

дълж.
Копие 

(m) 800м

Точков еквивалент 1036 953 773 971 934 626 907

Сред. резул. от постж. 
над 6000т. 13,60 s 1,78 m 13,68 24,10s 6,27 m 37,82 2,14 min

Точков еквивалент 566 594 465 612 512 455 450

сред. резул. от НШ от 
2008г-2019г 17,26 s 1,47 m 9,01 28,33s 4,81m 28,8 2,56 min

говата подготовка е била приори-
тетна в подготовката на наши-
те най-добри многобойки. 

Сравнителният анализ от 
представените резултати на 
таблица 2 показа, че при двете 
изследвани групи състезателки 
от седмобоя, по отношение на 

Фиг. 2. Среден точков еквивалент на дисциплините от седмобоя 
получен от най-добрите резултати  на атлетките постигнали  над 
6000 точки и на медалистките от НШ от 2008г до 2019г. 
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водещо значение на дисциплини-
те за крайния резултат има раз-
личия. Така например при най-до-
брите ни седмобойки, с най-голям 
принос е дисциплината 100м пре-
пятствено бягане с 1036 т., а при 
медалистките от НШ от 2008 г. 
до 2019г е бягането на 200м с 612 
точки (фиг. 2).

Разлика в точковият актив 
има и при вторите дисциплини 
в разглежданите групи. При во-
дещите ни седмобойки на втора 
позиция по точков актив е бяга-
нето на 200м с 971 точки, а при 
призьорките от НШ през послед-
ните 11 години е скока на височи-
на с 594 точки. Наблюдава се една  
размяна на позициите  по отно-
шение на третите по точков 
актив дисциплини за крайния ре-
зултат при двете групи. Докато 
при най-добрите ни състезател-
ки следващата  по значение дис-
циплина е скока на височина с 953 
точки, то при медалистките от 
2008 г. до 2019  г. е 100м препят-
ствено бягане с 566 точки. Неза-
висимо от ротацията, по отно-
шение на  първите три водещи 
дисциплини при двете изследва-
ни групи, трябва да се отбележи, 
че съществуват големи разлики 
в точковия еквивалент на едно-
именните дисциплини. Значи-
телна  преднината от 470 точки 
се наблюдава при дисциплината 
100м препятствено бягане в пол-
за на най-добрите ни многобойки, 
също така  значително е изоста-
ването с по 359 точки при меда-
листките от НШ е получено при 
другите две  дисциплини,  бягане-

то на 200 м. и скока на височина. 
Това е обективен показател за 
разлика в класите на двете из-
следвани групи седмобойки. На-
вярно  това се дължи  на методи-
ческо подценяване довело до  дис-
баланса в подготовката на състе-
зателките от последните 11 го-
дини. В това отношение водещи 
специалисти като (Zhang,Yan&  
Yinm Liu (2014), Хр. Стоянов 
2020г, 2021г.)   изтъкват, че в ос-
новата на тренировъчния процес 
стои взаимовръзката в разви-
тието на двигателните качест-
ва. Красноречив отговор на този 
въпрос е нивото на  резултатите 
в спринтовите и препятстве-
ните бягания, където разликата 
в класите между атлетките е 
най-осезателна. Така например 
значителна е преднината в дис-
циплината 200м с - 4,23 сек. и в 
100м препятствено бягане с 3,66 
сек. Четвъртата по точков при-
нос  дисциплина, за крайния резул-
тат и при двете групи е  скока 
на дължина, като при водещите 
ни многобойките е отчетен  то-
чков актив от 934точки, а  при 
призьорките от НШ е 512 точки. 
Бягането на 800м  при нашите 
най-добри седмобойки  се нарежда 
на пета позиция с точков екви-
валент  от 907 точки. При меда-
листките от НШ през последни-
те 11 години на същото място по 
точков принос е тласкането на 
гюле с 465 точки. Прави впечат-
ление, че на последните две мес-
та при  най-успешните ни състе-
зателки е тласкането на гюле с 
773 точки и хвърлянето на копие 
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с 626 точки. За разлика от тях, 
шестото и седмото място, при 
призьорките от 2008 г. до 2019 
г., заемат хвърлянето на копие 
с 455 точки и бягането на 800 м 
с 450 точки. Разликите, които 
се наблюдават в последните две 
дисциплини, както по отношение 
на точковия актив, така и в ха-
рактера на дисциплините, е ярко 
доказателство за  подходите из-
ползвани в подготовката на със-
тезателките. 

Изследването на процент-
ния принос на всяка дисциплина 
от седмобоя дава допълнителна  
оценката за значението на от-
делните дисциплини и  баланса  
между тях.  Процентните  стой-
ности на дисциплините за край-
ния резултат, е информативен 
критерий    даващ възможност 

Фиг. 3. Процентен принос на всяка от дисциплините от седмобоя 
при нашите най-добрите многобойки с резултат над 6000т и при ме-
далистките от НШ от 2008 г. до 2019 г.

за определянето, както на типо-
логията на многобойките, така  
и за нивото на двигателните 
качества.С най-висок процентен 
дял от 16,71% при най-добрите ни 
седмобойки е 100 м препятстве-
но бягане. С подобен процент от 
16,75%, за крайния резултат е бя-
гането на 200м при медалистки-
те от НШ от 2008  г. до 2019  г.  
Високият среден точков еквива-
лент на бягането на 100м през 
препятствия, при състезателки-
те с над 6000т показва, че в тех-
ническо  отношение  подготовка-
та в тази  дисциплина е на много 
високо ниво. Втори с процентен 
дял от 15,66%, при най-добри-
те ни седмобойки, е бягането 
на 200м. При първата група със-
тезателки (от 2018 г. до 2019 г.), 
втори по процентен принос е 
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скока на височина с 16,26%. Още 
в първите две водещите дисци-
плини по отношение на принос-
ния им дял подсказват  за несъ-
ответствия  в подготовката. 
Докато при водещите състеза-
телки, съществува  взаимовръзка 
в развитието на двигателните 
качества, то при медалистките 
от 2008г до 2019г няма такава. 
Трета по принос дисциплина, при 
най-добрите многобойки е скока 
на височина с 15,37%, следвана по 
процентен дял от скока на дъл-
жина с 15,06%. Различна конфигу-
рация в процентното разпреде-
ление се наблюдава при призьор-
ките от НШ от 2008г до 2019г. 
Третата по процентен принос е 
дисциплината 100м препятстве-
но бягане с 15,49%, а четвърта-
та е скока на дължина с 14,01%. 
Отново е налице различна тен-
денцията, която наблюдавахме 
при следващите двете  водещи 
дисциплини. Докато при много-
бойките със среден резултат над 
6000 точки (втората група) се 
забелязва последователност в по-
рядъка на дисциплините от една 
и съща група, то при медалист-
ките от последните 11 години не 
съществува. Така например при 
най-добрите ни атлетки, трета 
и четвъртата дисциплина са от 
групата на скоковете и  зависят 
от еднакви скоростно-силови по-
казатели, като  разликата между 
тях е минимална от 0,31%. При 
първата група, може да се тър-
си взаимовръзка между  бягане-
то на 100м през препятствия и 
скока на дължина по отношение 

на развитието на бързината, но 
средни резултати в съответни-
те дисциплини (17,26 сек и 4,81м), 
са показател за ниските техни-
ческите възможности на състе-
зателките. С 14,63% бягането на 
800м се нарежда на пета позиция 
по принос при най-добрите ни 
атлетки в седмобоя. Високият 
процентен принос на беговите 
дисциплини и техните водещи 
позиции, дава основание да се кон-
статира, че съществува  взаимо-
връзка  в беговата подготовка на 
най-добрите ни атлетки. За раз-
лика от водещите ни състезател-
ки, при медалистките от 2008г 
до 2019 г. пета по процентен при-
нос дисциплина е тласкането на 
гюле с 12,73%. При елитните ни 
състезателки предимство в про-
центно отношения в групата на 
хвърлянията има тласкането на 
гюле с 12,47%  пред хвърлянето 
на копие с 10,10%. Значителната 
разлика от 2,37%  между две  дис-
циплини и последната позиция на 
хвърлянето на копие при най-ус-
пешните ни седмобойки показва, 
че по отношение на техниката 
на   хвърлянето на копие същест-
вуват проблеми. С минимална 
разлика от  0,28% тласкането на 
гюле е пред хвърлянето на копие 
при призьорките от НШ през 
последните 11 години. Бягането 
на 800м при тази група състеза-
телки е с най-нисък процентен 
принос за крайния резултат от 
12,31%. 

Анализът от приносния дял на 
групите дисциплини от седмобоя  
показа, че както при атлетките с 
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резултати над 6000 точки, така 
и при медалистките от НШ от 
2008г до 2009 г. с най-голям про-
центен принос са спринтовите 
дисциплини съответно с 32,37% 
и с 32,27%.

Независимо, че при двете гру-
пи се наблюдават  близки про-
центни стойности, те са в ре-
зултат на различни по принос 
дисциплини, като при елитните 
ни седмобойки е 100 м препят-
ствено бягане, а при призьорките 
от НШ са въз основа на бягането 
на 200м. Това е една от особено-
стите в подготовката, при воде-
щите ни състезателки в седмо-
боя, която е била приоритетна 
в тренировъчните планове, тъй 
като необходимите двигател-
ни качества за тази дисциплина, 
като бързината, „спринтьорска-

Фиг. 4. Процентен дял на групите  дисциплини от седмобоя при най-
добрите атлетки с резултат над 6000 точки и при медалистките от 
НШ от 2008 г. до 2019 г.

та“ скоростната издръжливост“ 
и  „скоростната“ взривна сила  са 
в основата на голяма част от ос-
таналите дисциплини. Втори по 
значение за крайния резултат са 
скоковите дисциплини. Наблюда-
ва се същата тенденция на близ-
ки процентни стойности, както 
и при спринтовите дисциплини. 
Приносният дял при най-добри-
те ни многобойки, в тази група 
дисциплини е 30,43%, а при меда-
листките от НШ от 2008  г. до 
2019 г. е 30,27%.  Анализът на про-
центният принос на скоковите 
дисциплини показа, че при седмо-
бойките с резултат над 6000т., 
скокът на височина и скока на 
дължина имат близък  процен-
тен дял съответно от 15,37% и 
15,06%.  При призьорките от НШ 
от 2008г до 2019г. се забелязва 
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значима разлика от 2,25% в про-
центните стойности на тези 
дисциплини. В скока височина е 
16,26% , а при скока на дължина е  
14,01%.  Тези разлики между два-
та скока навярно е в резултат, 
както на техническата подго-
твеност, така и в цялостното  
развитието на двигателните 
качества. Интерес представлява 
процентният дял на дисципли-
ните от групата на хвърляния-
та, където медалистките НШ 
от последните 11 години с 25,18% 
са пред   най-добрите ни много-
бойки, с процентния принос от 
22,58%. При призьорките от НШ 
от 2008г. до 2019г. по отноше-
ние на процентния дял на всяка 
от дисциплините се наблюдават 
сходни  процентни стойности. 
Така например тласкането на 
гюле е с 12,73%, а хвърлянето на 
копие е с 12,45%. При най-добри-
те ни седмобойки, водещо значе-
ние в тази група дисциплини  има 
тласкането на гюле с 12,47% пред 
хвърлянето на копие с 10,10%. Бя-
гането на 800м. е една от клю-
човите дисциплини в седмобоя, 
свързана от една страна с при-
зовото класиране, а от друга с 
постигането на добър резултат. 
Прави впечатление, че при най-
добрите ни състезателки, тази 
дисциплина има процентен дял 
от 14,63% и е петата по принос 
за крайния им резултат. При ме-
далистките от НШ от послед-
ните години бягането на 800м е с 
най-нисък принос от 12,31%.  

Изводи и препоръки

1. Водещото значение на сприн-
товите дисциплини при най-ус-
пешните ни седмобойки и висо-
кият процентен принос на бе-
говите дисциплини за крайния 
резултат, дава основание да се 
констатира, че по отношение на 
типологията те са тип „сприн-
тьор –бегач“.

2. Близкият точков еквива-
лент и процентен принос на 
дисциплините за крайният ре-
зултат при седмобойките от 
2008  г. до 2019 г. показва , че те 
могат да бъдат определени като 
„равномерен“ тип многобойки.

3. Високите средни резулта-
ти в спринтовите и препят-
ствените дисциплини и тях-
ното водещо значение за край-
ния резултат,както и второто 
място на групата на скоковите 
дисциплини, са основание  да кон-
статираме, че по отношение на 
методиката на подготовка при 
най-добрите български седмо-
бойки, съществува взаимовръзка 
в развитието на двигателните 
качества. 

4. Установените значителна 
разлика, както  по отношение на 
водещите дисциплини, така и в 
точковия им еквивалент   показа, 
че съществуват различия в  под-
готовка между двете изследвани 
групи атлетки, както в мето-
диката на тренировка, така и в 
техническото отношение. 

5. Резултатът от проведени-
те изследвания, показа, че при 
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най-успешните ни седмобойки, 
водещото значение на спринто-
вите дисциплини е основателно, 
тъй като постигнатото високо 
ниво на  двигателните качества,  
впоследствие се явява в основата 
за голяма част от останалите 
дисциплини.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2021

Изследване на морфо-антропометрични показатели
при състезатели по кану-каяк и влиянието им върху
специфичната работоспособност 

Красимира Стойчева

Резюме: Целта на настоящата разработка е да се изследват някои 
морфологични и антропометрични показатели при състезатели по ка-
ну-каяк и влиянието им върху специфичната работоспособност.

Методика: В изследването са включени 9 спортисти, трениращи ка-
ну-каяк (момчета n=5 и момичета n=4) на възраст 17-19 години (мом-
чета 17±2г. и момичета 17±0,5 г.) със спортен стаж 3 години. Измерени 
са показателите: ръст, тегло, абсолютно количество и процент на те-
лесните мазнини, активна телесна маса, обиколка на бедро и мускулна 
обиколка на мишницата.

Резултати: Средните стойности на показателите при момчета са: 
АКТМ 10,67±6,53; %TM 16,2±9,98 и АТМ 55,57±10,91.

Заключение: От изложените показатели се вижда, че се минимални 
разлики в показателите или значителна сходност на показателите.

Ключови думи: антропометрия, морфологични признаци, юноши и 
девойки, състезатели, кану-каяк.
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Investigation of morpho-anthropometric indicators
in canoe-kayak competitors and their influence on
specific performance

Krasimira Stoycheva

Summary
The primary aim is to evaluate the morpho-anthropometric signs of 

sportsmen and the influence on achieving real results.
Methodology 
In the present research, 9 canoe-kayak sportsmen are included (boys n=5, 

girls n=4). They are between the age of 17 and 19 (boys 17±2 years and girls - 
17±0,5 years) that have been training for the past 3 years. For the needs of this 
article, the following indicators are measured: height, weight, absolute quantity 
and percent of body fat, active body weight, circumference of the thighs and the 
muscle circumference of the armpits

RESULTS:  The average values of the indicators in boys: AQBM 10,66±6,55; 
% BF 16,2±9,99 and AMW 31,35±6,69.Conclusion: From the layed-out 
indicator we can concludethat there are minimal differences in the indicators 
or significant similarity.

Key words: 
Anthropometry, Morphological signs, boys and girls, sportsmen, canoe-

kayak.

Настоящата статия описва 
значението на някои морфо-ан-
тропометрични показатели при 
подбора на състезатели по ка-
ну-каяк. Постигането на високи 
спортни постижения изисква по-
подробно изследване и подбор на 
практикуващите кану-каяк със-
тезатели. Спецификата на този 
спорт провокира извършването 
на научни изследвания, свързани с 
ролята на антропометричните 
показатели и тяхното значение 
за спортния резултат, незави-
симо от спортното равнище, 
възраст и пол. [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,]. 
Устойчивият стремеж на тре-

ньори и ръководители към подо-
бряване на спортния резултат, 
предопределя необходимостта 
от по-подробното разкриване на 
зависимостите между телесна-
та структура и функционалните 
възможности на атлета. Морфо-
логията и антропометричните 
характеристики са от първосте-
пенно значение при селекцията и 
подбора на талантливи спорти-
сти в детско-юношеската въз-
раст за спорта кану-каяк, тъй 
като носят важна информация 
за растежа и съзряването [5]. Не-
малко са авторите[2, 8] провеж-
дащи изследвания на състезатели 
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по кану-каяк от различни възрас-
тови групи, които сравняват 
получените резултати от други 
циклични спортове и откриват 
прилики и разлики в антропоме-
тричните и соматотипните 
характеристики между спорто-
вете.

Целта на настоящото изслед-
ване е да се изследват морфоло-
гията и антропометричните 
показатели на състезатели по ка-

ну-каяк и тяхното влияние върху 
спортното постижение в тази 
възраст.

Методика:В изследването са 
включени 9 спортисти, трени-
ращи кану-каяк (момчета n=5 и 
момичета n=4) на възраст 17-19 
години (момчета 17±2 г. и моми-
чета 17±0,5 г.), представители 
от СККК „Спорт за теб и мен”. 
Спортният стаж на изследва-
ните спортисти е 3 години. Из-

Таблица 1. Вариационен анализ на антропометрични показатели

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

Показатели X S V% As Ex Min Max R

Ръст 172.3 11.28 6.55 -1.7 0.14 158 188 30

Тегло 66.2 9.1 13.7 0.81 0.57 52 83.6 31.6

Дължина на горен 
крайник 75.33 3.08 4.08 -0.57 -0.40 70 79 9

Дължина на долен 
крайник 83.55 15.15 18.13 -1.59 0.78 71 106 35

Обиколка на 
мишница 28.66 2.54 8.86 -0.66 0.42 25 33 8

Обиколка на бедро 52.44 5.02 9.57 -0.97 -0.38 44 59 15

Разтег 174.2 12.3 7.1 -1.1 0.09 155 190 35

Гръдна обиколка 100.11 9.45 9.43 -0.98 -0.13 86 113 27

Скелетна мускулна 
маса 31.35 6.69 21.33 -0.12 1.08 25.7 43.9 18.2

Маса на мазнините 10.66 6.55 61.44 -1.1 0.5 3.1 21.4 18.3

АТМ 55.57 10.91 19.63 -0.1 1.08 46.20 76.07 29.86

АКТМ 10,67 6,53 61,44 -1,1 0,50 3,1 21,4 18,3

% ТМ 16.2 9.98 61.60 -1.74 0.42 6 31 25

BMI 22.37 2.82 12.60 0.62 -0.85 16.78 25.99 9.21

Индекс на Бругш 58.12 4.34 7.46 2.34 -1.03 48.86 64.55 15.69

Индекс на Пине 15.96 14.22 89.09 2.87 1.50 1.1 48 46.9

Индекс на Монуврие 73.44 15.23 20.73 -1.59 0.78 61 96 35
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следваните антропометрични 
признаци носят информация за 
състоянието на физическото раз-
витие и ергономичната оценка 
на спортистите. Измерени са по-
казатели, включително дължини, 
обиколки с модерния уред  In Body 
получихме измерване на: общ об. 
вода в тялото, белтъци, минера-
ли, маса на мазнините в тялото, 
скелетна мускулна маса и % маз-
нини в тялото. Допълнително са 
изчислени процент и абсолютно 
количество на телесните маз-
нини, активната телесна маса, 
абсолютното количество на те-
лесната маса, обиколка на бедро и 
мускулната обиколка на мишни-
цата. Ръстът и разтег на изслед-
ваните лица е измерен на разчет-
на скала върху вертикална стена с 
точност до 1 см, телесната маса 
е регистрирана с електронна вез-
на с точност до 0,1 кг. 

Анализ на резултатите: По-
лучените резултати са обрабо-
тени с EXCEL като е приложен 
вариационен анализ. Представе-
ните данни (табл.  1) показват, 
че средните стойности на по-
казателя процент телесни маз-
нини е 16,2±9,98. Стойностите 
варират в диапазона от най-мал-
ката е 6%, а най-голямата – 31%. 
Изчислените стойности на кое-
фициента на вариация показват, 
че разсейването е голямо и извад-
ката е силно нееднородна. Абсо-
лютното количество телесни 
мазнини е със средни стойности 
10,6±6,55 кг.

Обобщените стойности на 
скелетна мускулна маса в диапазо-

на от 25,7 кг. до 43,9 кг. Стойно-
стите на коефициента на вариа-
ция показват приблизителна ед-
нородност на извадката.Актив-
ната телесна масае със средни 
стойности 55,57±10,91 кг. Стой-
ностите варират в диапазона от 
29,86 кг. Представените стойно-
сти на коефициента на вариация 
показват отново, че извадката е 
приблизително еднородна. BMI 
показателят е със средни стой-
ности 22,37±2,82 кг. Обобщените 
стойности на показателя вари-
рат в диапазона от 9,21. Задово-
лителна еднородност на извад-
ката се потвърждава от стой-
ността на коефициента на вари-
ация. Обиколка на мишницата е 
със средни стойности 28,66±2,54 
см. Обобщените стойности на 
показателя варират в диапазона 
от 8см. Извадката е силно едно-
родна, което се потвърждава от 
стойностите на коефициента 
на вариация. Явно състезатели-
те имат близка антропометрия 
и ниво на развитие.Ниски стой-
ности на  коефициента на вариа-
ция. Обиколката на бедрото е със 
средни стойности 52,44±5,02см. 
Обобщените стойности на пока-
зателя варират в диапазона от 
15 см. Коефициентът на вариа-
ция показва силна еднородност 
на извадката. Реално при горен и 
долен крайник стойностите на 
коефициента на вариация, показ-
ват силна еднородност и близки 
стойности.

На графика 1 е представена 
динамиката на развитие на ос-
новните физически показатели 
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Графика 1. Антропометричните показатели на състезатели по кану-
каяк – основни показатели

Графика 2. Антропометричните показатели на състезатели по кану-
каяк – специфични показатели
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на спортистите в главните-ос-
новни показатели. Наблюдават 
се средни стойности на показа-
телите: ръста 172,3 см, разтег  
174,2 см, тегло 66,2 кг,  дължина 
на горен крайник 75,33 см, дъл-
жина на долен крайник  83,55 см, 
обиколка на мишницата 28,66 см, 
обиколка на бедро 52,44 см и гръд-
на обиколка 100,11 см.

На графика 2 са представе-
ни средните стойности на: ске-
летна мускулатура 31,35 кг, маса 
на мазнините 10,67 кг, активна 
телесна маса 55,57, активно ко-
личество на телесните мазнини 
10,67, % телесни мазнини 16,2 % и 
BMI 22,37.

На графика 3 са представени 
най-важните индекси и техни-
те средни стойности: Индекс 
на Бругш 58,12%, по този индекс 

Графика 3. Антропометричните показатели на състезатели по ка-
ну-каяк – според Бругш, Пине и Монуврие индексите

средната оценката за развитие-
то на гръдния кош на състеза-
телите е много добра. Индекс на 
Пине 15,96, тук средната стой-
ност на оценката на състеза-
телите по отношение на този 
индекс е много добра. Индекс на 
Монуврие 73,44% показва съотно-
шението на пропорционалност 
между дължината на долните 
крайници към трупа и от тук из-
вода, че показват наличие на по 
къси долни крайници.

Изводи и препоръки: Резулта-
тите от изследването на мор-
фо-антропометричните харак-
теристики на състезателите по 
кану-каяк ни дават основание да 
направим следните изводи: 

1. Момчетата и момичетата, 
трениращи кану-каяк, притежа-
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ват високо средно ниво на маса на 
мазнините (10,66±6,55).

2. Средните стойности на по-
казателя %TM са високи (16,2 ± 
9,98).

3. От показателя активна те-
лесна маса се вижда отново голя-
ма разлика  (55,57±10,91) 

4. Индекс на Бругш 58,12%, по 
този индекс средната оценката 
за развитието на гръдния кош на 
състезателите е много добра.

5. Индекс на  Монуврие 73,44%.
показва съотношението на про-
порционалност между дължи-
ната на долните крайници към 
трупа и от тук извода, че по-
казват наличие на по къси долни 
крайници.
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Оценка на адаптационния ефект в подготовката
на бегачите на средни разстояния

Мая Чипева

Резюме:
В статията “Оценка на адаптационния ефект в подготовката на 

бегачите на средни разстояния” се разглеждат адаптационните проме-
ни вследствие прилагане на комплекс от бегови методи с оглед повиша-
ване на спортния резултат при бегачи на 800 и 1500 м.

Основната цел на изследването проведено с помощта на съвременна 
микроелектроника е да се установи динамиката на пулсовата честота 
при стандартна бегова отсечка - 6000 м. при изискванията на аеробен 
режим. Да се открие взаимовръзката между беговата икономичност и 
спортния резултат, както и да се разработят критерии за оценка на 
беговата икономичност. Заключението от експеримента е, че адапта-
ционните процеси могат да се проследят най-обективно, чрез корела-
ционната връзка между възстановителния процес след приключване на 
бягането и спортния резултат в средните бягания.   На база връзка-
та между скоростта на възстановяване на пулса след натоварване и 
спортния резултат разработихме нормативна таблица за подпома-
гане нормирането на беговите натоварвания по т.н. продължителен 
равномерен метод и оценка на функционалния ефект.

Ключови думи: адаптация, икономичност, нормиране
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Evaluation of the adaptive effect in the training
of runners at medium distances

Maya Chipeva

Summary:
In the article “Grading the adaptive effect of training among mid-distance 

runners”, adaptive changes are discussed and evaluated in order to improve 
the end results of runners which compete in events such as 800m and 1500m. 
The main idea of the investigation which was made with the help of modern 
microtechnology was to find the dynamics of the pulse frequency during a 
6000m course, where the goal was to work in the aerobic training zone and 
find the correlation between it and the end results of the performer and to find 
justifiable methods to analyze it. The conclusion of the experiment is that the 
adaptive processes can be observed, the most objectively by using the correlation 
between the recovery period after completing the course and the end results of 
the performer. By using the speed of recovery of heart rate we managed to form 
a normative data table which would help in planning progressive overload

Адаптацията на организма 
към физически натоварвания или 
към всякакъв вид дразнители има 
фазов характер и е резултат от 
взаимодействието в системата 
– „среда-организъм“ (3). Влияние-
то особено на аеробните физиче-
ски упражнения върху организма 
характеризира адаптационните 
реакции на кардиореспиратор-
ните фактори (9). Физическата 
активност се посочва като ес-
тествена, доказана и традицион-
но прилагана здравеукрепваща 
култура (2). Въздействието на 
спорта и неговата социално зна-
чима роля е определяща и за поя-
вата и не проявата на видовете 
форми на агресия и депресия ( 10).

Благодарение на съвременната 
микроелектроника вече успешно 
се решават техническите про-
блеми за текущо и запаметяващо 

регистриране на пулсовата чес-
тота по време на тренировъчни 
занимания при различни условия. 
С това се увеличиха възможност-
ите за събиране и анализ на пре-
цизно регистрирани данни, как-
то и за интерпретацията им в 
приложен аспект. Всичко това 
дава възможност да се проследя-
ват промените на пулсовата чес-
тота при дозирани физически на-
товарвания и да се правят оцен-
ки по отношение на изменения в 
кардио-респираторната система 
(1, 4, 5,7).

Във връзка с тези технически 
възможности ние си поставихме 
задачата да установим пулсоме-
трични критерии за оценяване на 
адаптационните промени вслед-
ствие прилагане на комплекс от 
бегови методи с оглед повиша-
ване на спортния резултат при 
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средноквалифицирани бегачи на 
800 и 1500 м. Според Костадинов 
контролът и оценяването са ва-
жна съставна част от цялостния 
тренировъчен процес ( 6 ).

Организация и методика
на изследването

Проведохме целенасочено из-
следване със средноквалифицира-
ни бегачи на средни разстояния 
като основната цел беше насоче-
на към:

– изследване динамиката на пул-
совата честота при стандартна 
бегова отсечка – 6000 м. при изис-
кванията на аеробен режим;

– изследване взаимовръзката 
между беговата икономичност и 
спортния резултат;

– разработване на критерии 
за оценка на беговата икономич-
ност.

Изискванията за бегова работа 
в аеробен режим се свеждаха до 

поддържането на интензивност 
(скорост на бягане) в рамките на 
3,70 м/сек.

Пулсовата честота се запис-
ваше с индивидуални пулсомери 
POLAR-VERITU SENSE поставе-
ни на ръката по време на бягане-
то и в периода на първите три 
минути след завършване на бяга-
нето.

Проведени бяха две измерва-
ния през четири седмичен тре-
нировъчен период.

Резултати и анализи

Сравнението на резултатите 
от изследването може да се види 
на фиг.1, за което сме подбрали да-
нните на едно от изследваните 
лица (Й. К.) с личен резултат на 
800 м. 1, 54, 8 м и 3,56,04 на 1500 м.

Това, което се наблюдава в две-
те графики на фиг. 1. съвсем ясно 
показва по-ниските стойности 

Фиг. 1. Динамика на пулсовата честота в тест 6000 м.
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на пулсовата честота при вто-
рото изследване. Това предполага 
подобряване на икономичността 
в дейността на сърдечно съдо-
вата система, вследствие тре-
нировъчните натоварвания. По-
добна е картината и при остана-
лите изследвани бегачи.

Достоверността на разли-
ките на средния пулс при двете 
изследвания дава възможност да 
оценим степента на настъпили-
те промени във функционално-
то състояние на бегачите между 
двете изследвания. Най-голяма е 
разликата при пулсовата често-
та във времето за възстановява-
не 12 уд/мин.

На основание на обособилата 
се корелационна връзка между 
скоростта на възстановяване на 
пулса след натоварване и спорт-
ния резултат разработихме нор-
мативна таблица за подпомагане 
нормирането на беговите нато-
варвания по т.н. продължителен 
равномерен метод и оценка на 
функционалния ефект.

Изводи и препоръки

1. Бързото понижение на пул-
совата честота след второто 
тестиране при натоварване и 
възстановяване е потвърждение, 
че организма на бегачите понася 
по леко предложеното натовар-
ване.

2. Актуалният пулс при за-
почване на бягането не може да 
бъде използван като критерии на 
адаптационните промени.

3. Скоростта на възстановя-
ване на пулса след натоварване 
има съществено значение за ско-
ростния резултат.

В заключение ще кажем, че ко-
релационната връзка между въз-
становителния процес след при-
ключване на бягането и спортния 
резултат в средните бягания ни 
дава основание да препоръчаме 
този ефект като обективен кри-
терии за оценяване на адапта-
ционните процеси.

СТЕПЕНИ НА ОЦЕНКА ПУЛСОВИ ЗОНИ

Мн. икономична до 159 уд/мин.

Икономична 160-165 уд/мин.

Ср. икономична 166-172 уд/мин.

Неикономична 173-178 уд/мин.

Мн. неикономична над 178 уд/мин.

Таблица 1. Оценяване икономичността на натоварването
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Актуален подход за развиване на издръжливостта 
при средноквалифицирани бегачи на средни
разстояния

Мая Чипева   

Комплексно развитие на беговата издръжливост при средноквалифи-
цирани бегачи на средни разстояния е резултат от последователното 
комплексно планиране в тренировъчния процес, съобразно индивидуал-
ните практично приложими особености на състезателите.

Ключови думи:индивидуализиране,адаптация, адекватност

A Current approach to developing endurance
for intermediate skilled middle-distance runners   

Maya Chipeva

Summary:
The complex development of the running sustainability with medium-skilled 

runners at middle-distance events is a result of the persistent complex planning 
during the training process itself according to the individual practically 
applicable peculiarities of the contestants.

Keywords: individualization, adaptation, adequacy

Техническата подготовка на 
спортиста е съществен компо-
нент в съвременната спортна 
тренировка (4 ).

Проблемът за най-правилния 
избран подход при работата за 

издръжливост в различните спор-
тове винаги е бил актуален и се е 
основавал на определени принци-
пи и най-вече на педагогическото 
майсторство на треньорите. 
Уважавани автори (1, 2, 5) по про-
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блемите на беговата издръжли-
вост считат, че преди всичко 
тези принципи при построяване-
то на тренировъчните програми 
са свързани с правилния - адеква-
тен подбор на методите и сред-
ствата, които трябва да бъдат 
прилагани за издръжливост в 
конкретния спорт или дисци-
плина. Други автори отчитат 
заемането на централно място в 
тренировката за издръжливост 
принципът за адекватност и це-
ленасоченост на тренировъчни-
те въздействия по величина, ха-
рактер и насоченост. Този метод 
единствено могат да доведат до 
максимален тренировъчен ефект 
(3). Влиянието особено на аероб-
ните физически упражнения вър-
ху организма характеризира адап-
тационните реакции на кардио-
респираторните фактори (7). 

На второ място средствата 
и методите в тренировката 
трябва да бъдат съобразени с 
квалификацията, възрастта, би-
ологичните характеристики на 
спортистите, и целите които се 
поставят пред тях. Множество 
автори разглеждат тези пробле-
ми прилагайки широк спектър от 
многопластови индикатори (8, 9, 
10, 11, 12 ).

В спортната практика са из-
вестни няколко подхода за раз-
виване на издръжливостта с до-
казани резултати особено при 
висококвалифицирани бегачи на 
средни разстояния при които 
адаптационният потенциал е на 
високо ниво.

При тях последователното 
комплексно развитие на издръж-
ливостта или постоянната ра-
бота за специфична бегова тре-
нираност се допълват взаимно, 
като винаги поддържат опти-
мално равнище на висока рабо-
тоспособност (6).

Така ли е обаче при подраства-
щи или средноквалифицирани бе-
гачи на средни разстояния? При 
тях се прилагат два подхода:

• развитие на беговата издръж-
ливост поетапно – обща, темпо-
ва и скоростна. Предпочитание 
определено се дава на аеробната 
обща издръжливост;

• комплексно развиване на об-
щата, темповата и скоростна-
та издръжливост. Подход, които 
има по-голям брой привърженици 
независимо, че създава възможнос-
ти за предварително изчерпва-
не на адаптационния потенциал 
при несъобразени натоварвания.

В настоящата разработка ние 
си поставихме задачата да уста-
новим кой от двата подхода в 
тренировката за бегова издръж-
ливост при средноквалифицира-
ни бегачи на средни разстояния е 
по-актуален, резултатен и прак-
тично приложим.

За да получим отговор на по-
ставените задачи проведохме из-
следване с две групи средноквали-
фицирани бегачи с резултати на 
800 м от 1, 58, 5 до 2, 16, 0 мин. 
Състезателите трябваше в пе-
риод от 8 седмици да провеждат 
тренировъчни занимания както 
следва:
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Първа група: поетапен под-
ход – 5 седмици аеробна бегова 
работа за обща издръжливост и 
3 седмици темпова и скоростна 
работа.

Втора група: комплексен под-
ход – 8 седмици редуване в сед-
мичния цикъл на аеробна, темпо-
ва и скоростна издръжливост.

Тренировъчните програми и 
за двете групи включваха продъл-
жително аеробно бягане от 3 до 
8 км. при скорост 4,20-4,30 мин/
км, интервални темпови бягания 
от 100 до 1000 м. при 85-95% от 
моментните възможности.

В първата и осма седмица все-
ки от спортистите трябваше 
да пробяга 800 м. при което бяха 
измервани: крайният резултат; 
пулсовата честота веднага след 
приключване на бягането като P1, 
на втората минута - P2 и на тре-
тата P3.

Същевременно беше измервано 
и времето за пробягване на по-
следните 200 м от разстоянието 
на 800 м.

Резултатите от изследване-
то на двете групи показваме в 
табл. 1.

800м/сек.

пулсова 10’’

І – група ІІ – група

Първо измерване Второ измерване

800 м. 135 128 136 132

P1 30 26 31 28

P2 22 20 24 22

P3 18 16 18 17

Време на посл. 200 м 35,16 34,13 34,84 34,58

Анализ на резултатите

И при двете групи средния им 
резултат в бягането на 800 м. е 
почти еднакъв, както и пулсо-
вата честота веднага след при-
ключване на бягането, която е в 
значително високи граници.

Това ни дава основание да твър-
дим, че бегачите са разпределени 
в групите хомогенно и че са про-
вели бягането на границите на 
максималните си възможности, 
което е от полза за изследването.

Във второто изследване поло-
жителни промени в показатели-
те се наблюдават и при двете 
групи, като те са по осезателни 
за първа група. При P2и P3стой-
ностите на пулсовата възстано-
вителна честота са за първа гру-
па 120 и 96 удара в мин. и 132 и 102 
за втора група.

Значителни са разликите във 
времето за пробягване и на по-
следните 200 м. от разстояние-
то на 800 м., съответно 1,03 към 
0,26 секунди.

Тези два показателя изразява-
щи се във възстановителни въз-
можности и повишена скорост 
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във финалната част на бягането 
се явяват обективен критерии 
за подобряване на беговата из-
дръжливост.

Анализа на резултатите от 
изследването и коментара кой-
то направихме ни дават основа-
ние за изводи, които считаме, че 
ще бъдат полезни за спортната 
практика за тази категория бега-
чи на средни разстояния.

Изводи

1. Динамиката на резултатите 
в изследването при двете групи е 
в полза на поетапното развитие 
на беговата издръжливост.

2. Подобрението на пулсоме-
тричните показатели показва 
по-добър възстановителен про-
цес, което е резултат от достиг-
нат по-висок аеробен капацитет.

3. Крайният спортен резул-
тат на 800 м. и резултата в по-
следните 200 м. показват, че при 
поетапният подход в работата 
за издръжливост при средноква-
лифицирани бегачи е преодоляно 
предварителното изчерпване на 
адаптационния потенциал и че 
приложените натоварвания са 
били адекватни.

Без да омаловажаваме ком-
плексния подход за развитие на 
издръжливост препоръчваме на 
спортните педагози - треньори 
при подрастващи и средноквали-
фицирани бегачи на средни раз-
стояния да обръщат повече вни-
мание на поетапно-преимущест-
вена работа за бегова издръжли-
вост.
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Установяване нивото на постигнатите
резултати и националното значение от проведените
студентски първенства по лека атлетика
през 1987 г., 2018 г. и 2020 г.

Христо Стоянов

Целта на настоящото изследване е да се установи националното 
значение от проведените студентски първенства по лека атлетика 
през 1987 г., 2018 г. и 2020 г., въз основа на  анализа на броя на учас-
тниците, броя дисциплините и нивото на постигнатите резултати. 
Изследвани са студентските първенства по лека атлетика, проведени 
в пред олимпийските години. Установеният по-голям брой участници 
както при мъжете, така и при жените на  студентско първенство по 
лека атлетика през 1987 г. е предпоставката не само за провеждане-
то на по-голям брой дисциплини, но и за постигане на високи спорт-
ни резултати. Постигнатите високи спортни резултати по време на 
студентското първенство през 1987 г. намерили израз в покриването 
на високите изисквания на майсторските  и кандидат-майсторските 
норми са ярко доказателство за високото ниво на подготовката, реа-
лизирани в  участието на Олимпийските игри през 1988г.Призовото 
класиране на студентите участници в  Олимпийските игри през 1988 
г, показва не само националното значение на студентския спорт, но то 
създава и голямо социално отражение върху обществото.

Ключови думи: студентско първенство , лека атлетика, национално зна-
чение.
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Establishing the level of the achieved results
and the national significance of the held student
championships in athletics in 1987, 2018 and 2020.

Hristo Stoyanov 

Summary 
The aim of the present study is to establish the national significance of the 

student athletics championships held in 1987, 2018 and 2020, based on the 
analysis of the number of participants, the number of disciplines and the level 
of results achieved. The student championships in athletics, held in the pre-
Olympic years, are studied. The established larger number of participants 
in both men‘s and women‘s student athletics championships in 1987 is a 
prerequisite not only for conducting a larger number of disciplines, but also for 
achieving high sports results. The high sports results achieved during the student 
championship in 1987 found expression in meeting the high requirements of 
the master and candidate-master norms are a clear proof of the high level of 
training realized in the participation of the Olympic Games in 1988. The prize 
ranking of the participating students at the 1988 Olympics, shows not only the 
national importance of student sport, but it also has a great social impact on 
society.

Key words: student championship, athletics, national significance.

Целенасоченият тренировъ-
чен процес във висшите училища 
създава  предпоставка за пости-
гането на високи спортни ре-
зултати, в основата на които 
стои проявената двигателната 
активност  на студентите реа-
лизирана в часовете по физическо 
възпитание и спорт. 

Според М. Бъчваров (2000), фи-
зическото възпитание е педагоги-
чески процес, който има своите 
специфични функции и предназ-
начение, тъй като е целенасочена 
двигателна дейност, която въз-
действа не само физически, но и 
многостранно върху личността.

Тази специфика предполага и 
различни подходи при определяне-
то на основната цел на физическо-
то възпитание, тъй като придо-
битите знания и умения намират 
приложение не само  спорта като 
социално явление, но и във високо-
то спортно майсторство. 

Голяма част от съвременните 
специалисти във висшето обра-
зование  посочват, че основната 
цел на физическото възпитание 
във висшите училища е насочена 
към формирането на физическа-
та култура на студентите.

Физическата култура по съще-
ство, като качество на личност-
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та, позволява да бъде  свързано 
социалното и биологичното на 
човека. (Т. Маринова 2014).

Реализирането на биологична 
потребност от движения, под 
формата на целенасочена дви-
гателна дейност, в различните 
спортно-педагогически занима-
ния има подчертани социални 
функции (М. Бъчваров 2000).

Независимо от  формулиров-
ките на различни теоретици по 
отношение на целите на физиче-
ското възпитание от първосте-
пенно значение се явяват форми-
те и организацията на учебния 
процес и факторите, които оп-
ределят неговата ефективност  
(И. Иванов 1996, В. Цолова 2017, 
Т. Маринов, 2020).

Голяма част от авторите 
като М. Бъчваров, Б. Цолов и Й. 
Иванов (2005) анализират цели-
те на учебния процес по физиче-
ско възпитание като посочват, 
че  ключово се явява получаване-
то на необходимите знания за 
ефективно използване на физиче-
ските упражнения и спорта, как-
то и формирането на практичес-
ки умения и навици за занимания 
с физически упражнения и спорт. 

Малко са авторите в нашите 
университети, които насочват 
своите проучвания към високо-
то спортно майсторство, към 
конкретни лекоатлетически дис-
циплини,  изследвайки техните 
основни тренировъчни средства 
свързани с развитието на специ-
фичните им  двигателни качества 
(Лозанов, В. 2012, 2016, 2018). Ин-
терес представляват в това от-

ношение и публикациите  във връз-
ка с изследването на функционален 
ефект от беговите натоварвания, 
необходим при  оптимизиране на 
състезателната дейност при бя-
гането на дълги разстояния (Д. 
Шаламанова - 2018 и 2013).

Всеобщо е становището на спе-
циалистите във висшето образо-
вание, че  в основата на физиче-
ското възпитание стои укрепване 
здравето на студентите. Това 
предполага изграждането на пра-
вилни двигателни навиции раз-
витие на различните физически 
качества и способности, както и 
получаването на необходимите 
знания за саморазвитие и самоусъ-
вършенстване. 

От тук произтичат и трите 
основни задачи на физическото 
възпитание и спорт във ВУЗ:

• Образователни
• Оздравителни 
• Възпитателни
Бих добавил и национални зада-

чи, които през последните годи-
ни останаха забравени,  имайки 
голямо социално отражение.

Целта е да се установи нацио-
налното значение от проведени-
те студентски първенства по 
лека атлетика през 1987 г., 2018 г. 
и 2020 г., въз основа на  анализа на 
броя на участниците, броя дис-
циплините и нивото на постиг-
натите резултати.

1. Да се определи броя на дис-
циплините и участниците от 
проведеното студентско първен-
ство по лека атлетика през 1987 г.

2. Да определи броя на дисци-
плините и участниците от про-
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ведената национална универсиа-
да  по лека атлетика през 2018 г.

3. Да определи броя на дисци-
плините и участниците от про-
ведената национална универсиа-
да  по лека атлетика през 2020 г.

4. Да се направят изводи по 
отношение на нивото на постиг-
натите резултати и тяхното  
национална значение. 

Методика на изследването

Изследвани са студентските 
първенства по лека атлетика, 
проведени в предолимпийските 
години. За целта е анализира-
но студентско първенство по 
лека атлетика през 1987 г. пре-
ди  Олимпийските игри в Сеул 
през 1988 г. Там нашата страна 
се нарежда на пето място в ле-
ката атлетика по брой спечеле-
ни медали в света и национални 
универсиади по лека атлетика 
проведени през 2018 г. и 2020 г. 

преди Олимпийските игри в То-
кио през 2021 г. Установени са 
броят на дисциплините, както за 
мъжете, така и за жените и бро-
ят на участниците в съответ-
ните дисциплини в проведените 
студентски първенства по лека 
атлетика през 1987 г., 2018 г. и 
2020 г. За сравнителния анализ по 
отношение нивото на постигна-
тите резултати на изследвани-
те състезания по лека атлетика 
е използвана (ЕНСК).  За по-голя-
ма коректност са изследвани  две 
поредни национални универсиади 
по лека атлетика в предолимпий-
ски години 2018 г. и 2020 г , пред-
вид отлагането на Олимпийски-
те игри в Токио през 2020 г.

Анализ на резултатите

От направеният анализ  беше 
установено, че общият брой на 
студентите участвали на сту-
дентското първенство проведе-

Фиг. 1. Графично представяне на броя на участниците и на дисципли-
ните при мъжете и жените на студентското първенство през 1987г.
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но през 1987 г. е  599, без състеза-
телите включени в щафетните 
отбори. При мъжете 389 атле-
ти са взели участие в 21 дисци-

Фиг. 2. Графично представяне на покритите майсторски и канди-
дат-майсторски норми и разряди при мъжете и жените на студент-
ското първенство по лека атлетика през 1987г.

Фиг. 3. Графично представяне на броя на участниците и броя на дис-
циплините при мъжете и жените на националната универсиада по 
лека атлетика  през 2018г

плини, а при жените 184 атлет-
ки са стартирали в единадесет 
дисциплини (фиг. 1).

Покрити са общо 11 майстор-
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ски норми, 19 кандидат майстор-
ски, 223 първи разряда и 266 вто-
ри (фиг. 2).

През 2018 г. на проведената 
национална универсиада общо 125 
студенти са взели участие раз-
пределени в десет дисциплини 
при  мъжете и при  жени. Покри-
ти са общо  шест първи разряда. 

През 2020 г. се наблюдава пови-
шаване на броя на участниците в 
националната универсиада, като 
общия брой е 141. При мъже 87 
атлети са стартирали в 10 дис-
циплини, а при жените общият 
им брой е 54. Покрити са две кан-
дидат-майсторски норми и шест 
първи разряда.  

Направеният анализ показа, че 
през последните години е нама-
лял както броя на участниците, 
така и броя на дисциплините, 

Фиг. 4. Графично представяне на броя на участниците и броя на дис-
циплините при мъжете и жените на националната универсиада по 
лека атлетика през 2020 г.

като на изследваните две нацио-
нални универсиади са включени по 
две спринтови дисциплини, две 
скокови дисциплини, две от сред-
ни и дълги бягания и две щафетни 
бягания.

От графичното представяне е 
видно, че на студентското пър-
венство през 1987 г. са покрити 
11 майсторски (МС) норми, 19 кан-
дидат- майсторски (КМС), 223 
първи разряда и 266 втори. 

На националната универсиада 
по лека атлетика през 2018 г. са 
покрити  общо  шест първи раз-
ряда, а през 2020 г. са покрити  
две кандидат-майсторски норми 
и шест първи разряда (фиг. 5).

Това дава отражение и на пред-
ставянето на нашите атлети, 
студенти на проведените през 
2021 г. Олимпийски игри в Токио 
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Фиг. 5. Графично представяне на покритите майсторски и канди-
дат-майсторски норми и разряди при мъжете и жените на студент-
ските първентсва по лека атлетика през 1987 г., 2018 г. и 2020 г.

– Япония , на която  нито един 
студент атлет, участник в на-
ционалните  универсиади през 
2018г. и 2020г.  не попадна в от-
бора на Р. България по лека атле-
тика.

За разлика от Олимпийските 
игри в Токио през 2021г, на Олим-
пиадата в Сеул през 1988г. някои 
от шампионите от студентско-
то първенство по лека атлети-
ка проведени през 1987 г., вземат 
участие. 

Така например Евгени Игна-
тов студентски шампион на три 
дисциплини  (3000 м, 5000 м и на 
10000 м) още  през 1987 г. се класи-
ра на шесто място на СП в Рим и 
влиза във финала на 5000м и зае-
ма осмо място на Олимпийските 
игри през 1988г. в Сеул.

Друг участник и шампион в 
хвърлянето на чук от студент-

ското първенство през 1987г., 
Иван Танев, също заема осмо мяс-
то в тази дисциплина на Олим-
пийските игри в Сеул през 1988 г.

Надежда Георгиева, шампи-
онка на 100 м от студентското 
първенство през 1987 г. , заема 
пето място с щафетата 4х100м 
на Олимпийските игри в Сеул и 
седмо  място на световно п-во на 
открито в Рим 1987 г. в дисци-
плината 200 м и четвърто мяс-
то с щафетата 4х100м.

Николай Николов, шампионът 
на овчарски скок от студентско-
то първенство през 1987 г., заема 
пето място на СП в Рим през съ-
щата година.                                                                                                                                 

Тези посочени класирания са  не 
само  с голямо национално значе-
ние, но те дават и голямо социал-
но отражение върху обществото 
като цяло и  върху цялата ака-
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демична общност, тъй като  на 
тези състезатели, треньори са 
били университетски преподава-
тели.

Изводи и препоръки

1. Установеният по-голям брой 
участници както при мъжете, 
така и при жените на  студент-
ско първенство по лека атлетика 
през 1987 г. е предпоставката не 
само за провеждането на по-голям 
брой дисциплини, но и за постига-
не на високи спортни резултати.

2. Постигнатите високи 
спортни резултати по време на 
студентското първенство през 
1987 г. намерили израз в покри-
ването на високите изисквания 
на майсторските  и кандидат-
майсторските норми са ярко до-
казателство за високото ниво 
на подготовката, реализирана 
в участието на Олимпийските 
игри през 1988г.

3. Призовото класиране на сту-
дентите участници в Олимпий-
ските игри през 1988 г, показва не 
само националното значение на 
студентския спорт, но то създа-
ва и голямо социално отражение 
върху обществото.

4. Установеният малък брой 
участници и сравнителното ни-
ското ниво на постигнатите ре-
зултати в състезанията по лека 
атлетика на  националните уни-
версиади през последните години 
показва, че по отношение на тре-
нировъчния процес във Висшите 
училища съществува непрофеси-

онално отношение, което се от-
разява негативно не само на на-
ционалното, но и на социалното 
отношение към спорта. 
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Отношение на родители към социалните функции
на началното обучение по плуване при подрастващи

Димитър Трендафилов

РЕЗЮМЕ
През последните години в България се осъществява процес на търсе-

нето от родители и деца да бъдат включени в начално обучение по плу-
ване в условията на спортните клубове, училищата, плувните басейни, 
хотелите. Това изисква във взаимовръзка да се провеждат теоретични 
и научно приложни изследвания: педагогически, психологически, медико-
биологически, управленски, ресурсни и други.

В публикацията е направен опит да се представи информация за от-
ношението на родители към социалните функции на началното обу-
чение по плуване при подрастващи – на възраст 7-11 години (НОПП). 
Проведено е анкетно проучване с 80 родители (40 на момчета и 40 на 
момичета). Чрез проектиране на теоретичен модел в анкетата са обо-
собени 5 групи елементи с 67 признака. Една от тези групи е „социални-
те функции“ като един от крайните продукти на НОПП. Родителите 
степенуват по значение 13 основни функции.

Ключови думи: родители, социални функции, плуване, анализ, анкета, уп-
равление, беседа, методи, подрастващи, наблюдение.
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Attitude of parents towards the social functions of initial 
training in swimming in adolescents   

Dimitar Trendafilov

SUMMARY 
Demand appears during the last years in Bulgaria by parents and children 

towards primary education in swimming in the sport clubs, schools, swimming 
pools, hotels. The latter requires interrelated theoretical and scientifically-
applied researches: pedagogical, psychological, medical-biological, managerial, 
resources, etc.   

Trial is made in the publication to present information for the parents’ 
relation to the social functions of the primary education in swimming for 
coming up children at the age of 7-11 years (primary education in swimming for 
coming up children).Eighty parents (40 of boys and 40 of girls)were inquired. 
By projecting a theoretical model, 5 groups of elements with 67 symptoms were 
separated. The “social functions” is one of these groups as final products of the 
primary education in swimming for coming up children.The parents graded 13 
basic functions as of their importance.  

Key words: parents, social functions, swimming, analysis, inquiry, management, 
lecture, methods, coming up children, observation. 

Въведение

Социалните функции на физи-
ческото възпитание и спорта, 
тяхната специфика на проекти-
ране и реализация за различните 
демографски и социални групи на 
населението е обект на теоре-
тични, научно приложни изслед-
вания и практически опит.

В образователната система: 
Маринов, Т. (2020) – „Изпълнени-
ето на физическите упражнения 
за здравето и комплексното раз-
витие на човека е първостепенна 
задача за реализация на учебната 
дейност по физическо възпита-
ние“. Във висшите училища: Пей-

чев, Т. (2013) 500 студенти от 13 
социални функции поставят по 
значение на първо място функ-
цията – „Поддържане и укрепва-
не на здравето“ (за мъже и жени) 
(Χ

−
= 68,4%);на второ функцията 

– „Повишаване и поддържане на 
физическата дееспособност (Χ

−
 

= 58,2%).В друго изследване с 480 
студенти степенуват значение-
то на  14 функции на физическо-
то възпитание и спорта опреде-
лят на: първо място функцията 
– „Поддържане и укрепване на 
здравето“ (Χ

−
 = 87,8%);на второ 

– „Повишаване и подържане на 
добра физичека дееспособност“  
(Χ

−
= 74,9%); трето – „Здравосло-
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вен начин на живот“ (Χ
−

 = 70,5%) 
(Василева, К., Банков, П. (2016).

Съдържанието и реализация-
та на социалните функции: об-
разователни; двигателно-раз-
виващи; здравно-профилактич-
ни; корекционно-оздравителни; 
възпитателни; комуникативни; 
развлекателно-отморяващи са 
обект на теоретични и научно-
изследоватески изследвания (Кос-
тов, К. (2006); Костова, Н., Бан-
ков, П. (2019) предлагат концеп-
туален „Модел на управление на 
развитието на двигателата ак-
тивност на възрастните хора в 
Бъгария“. Особено внимание от-
делят на функцията – „Поддър-
жане на здравето“ чрез практи-
куване на физически упражнения и 
спорт като фактор за здравосло-
вен начин на живот.

Фундаментално значение има 
монографията на Мерджанов, Ч. 
(2013). Авторът обосновава пре-
вантивния фактор – „Активен 
двигателен режим“ в периода на 
жизнения цикъл на човека в бор-
бата срещу разпространение на 
неинфекциозните заболявания: 
сърдечни инфаркти, мозъчни ин-
султи; диабет тип 2; зътлъстя-
ване; ракови и други заболявания.

В Законът за физическото въз-
питание и спорта се посочва: 
„Целта на физическото възпи-
тание и спорта е подобряване на 
здравето и физическото разви-
тие на нацията чрез системни 
занимания с физически упражне-
ния и спорт от всички възрасти“ 
чл. 2(1).

На тази основа интерес пред-
ставлява отношението на ро-
дителите, които насърчават, 
мотивират, осигуряват участи-
ето (организационно, финансово, 
материално-техническо) на под-
растващи в начално обучение по 
плуване, чрез които се реализира 
комплекс от взаимосвързани со-
циални функции.

Родителите са основен струк-
турно-функционален елемент на 
вътрешната и външната сре-
да на управлението на НОПП. 
Други елементи на вътрешната 
среда са: треньор (преподавател, 
инструктор), спортен клуб, под-
растващи. На външната среда: 
МОН, МЗ, БФПС, общини, ММС 
и други обществени и държав-
ни организации и институции 
(Трендафилов, Д. 2021).

Цел, задачи, методика

Цел на изследването е проучва-
не и анализ на отношението на 
родители към социалните функ-
ции на НОПП.

Задачи:
1. Анализ на теоретични, науч-

ноприложни и практически аспе-
кти на НОПП.

2 Проектиране и провеждане 
на анкета за отношение на роди-
тели към социалните функции на 
НОПП.

Обект на изследването са 80 
родители на подрастващи, на 
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възраст от 7 до 11 години (40 на 
момчета и 40 на момичата), те са 
обучени чрез занимания в овладя-
ване на стиловете – кроул, гръб, 
бруст и бътерфлай. Началното 
обучение е проведено на 3 басейна 
в столицата, от които на басейн 
„Мадара“ при НСА „Васил Левски“ 
с учасите на 68,2% от всички под-
растващи.

Методика. Проложени са науч-
ните методи: системен подход, 
анализ на литературни и доку-
ментални източници, контент 
анализ, беседа, наблюдение, анке-
та, интервю, математико-ста-
тистически анализ.

Изследваните социални функ-
ции и фактори са обособени в че-
тири самостоятелни категории, 
както следва:

1. Грижи за здравето:
– поддържане и укрепване на 

здравето;
– здравословен начин на живот;
– формиране на нравствени, 

волеви и хигиенни навици;
– превенция на заболявания на 

костите и ставите;
– сърдечно-съдова стабилност.
2. Развитие на физическата де-

еспособност:
– повишаване и поддържане на 

физическата дееспособност;
– осъществяване на системна 

двигателна активност;
– хармонично развито и краси-

во тяло.
3. Овладяване на знания и нат-

рупване на опит във водна среда:

– овладяване на знания, умения 
и навици за практикуване на плу-
ването;

– постигане на сигурност на 
децата във водна среда;

– превенция на удавянията.
4. Социални контакти и оползо-

творяване на свободното време:
– оползотворяване на свобод-

ното време;
– осъществяване на социални 

контакти с други деца.
За всяка от изброените кате-

гории участниците в анкетата 
са ранжирали (подредили) принад-
лежащите им социални функции 
по степен на важност (ранг) от 
1 до 13. С 1 е посочен факторът с 
най-голяма важност, а в обратен 
ред с 13 е означен този с най-мал-
ка степен на важност.

Въз основа на тази информация 
е изчислен коефициент на съгла-
суваност на Кендал (Kendall’s W). 
Теоретично този коефициент за-
ема стойности между 0 и 1, както 
следва: 

0 – „без съгласие“ – социалните 
фактори са различни по степен 
на важност за управлението на 
началното обучение по плуване; 

1 – „пълно съгласие” – социални-
те фактори са еднакво важни за 
управлението на началното обу-
чение по плуване.

Изчислените рангове се норми-
рат в граници от 0 до 1, посред-
ством мини-макс трансформа-
ция по формула (1). С 0 се означава 
социален фактор с основно значе-
ние, а с 1 такъв с най-малко зна-
чение.
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Следва извършване на повтор-
но рескалиране от 0 до 1. В този 
случай с 1 е означен социален фак-
тор с основно значение, а с 0 та-
къв с най-малко значение за упра-
влението на началното обучение 
по плуване.

На последно място се изчисля-
ва относителната важност на 
всеки един от изследваните со-
циални фактори на управлението 
по формула (2).

Получените стойности показ-
ват относителната важност на 
всеки от изследваните фактори.

Анализ на резултатите

Обобщените резултати от 
анкетното проучване показват 
следното разпределение на оцен-
ките за всеки един от изследва-
ните социални фактори от кате-
гория „Грижи за здравето” (Фиг.1 
а, б, в, г, д):

От представените относи-
телни честотни разпределения 
на социалните функции от кате-
гория „Грижи за здравето” (Фиг. 1 
а, б, в, г, д) е видно, че 64,4% от 
анкетираните поставят „Под-
държане и укрепване на здравето” 

като най-важна функция, оказ-
ваща съществено влияние върху 
управлението на началното обу-
чение по плуване. Тази оценка се 
потвърждава и от високият про-
цент на отговорите (77,5%), оп-
ределящи „Здравословен начин на 
живот” по степен на значимост 
от 1 до 5. „Формирането на нрав-
ствени, волеви и хигиенни нави-
ци” е определена от участници-
те в анкетата (40,6%) като соци-
ална функция със степен на важ-
ност от 6 до 8. Разпределението 
на оценките за функцията „Пре-
венция на заболявания на кости-
те и ставите” показва известна 
поляризация на мненията. 29,8% 
от респондентите я подреждат 
по значимост между 6-то и 8-мо 
място, докато 31,1% считат, 
че тя заема между 11-то и 13-то 
място по важност за началното 
обучение по плуване. Сърдечно-
съдовата стабилност при подра-
стващите плувци между 7 и 11 го-
дишна възраст се определя между 
10-та и 13-та степен на важност 
от 46% от участниците в проуч-
ването. 

Резултатите от обработени-
те анкетни карти показват след-
ното разпределение на оценките 
за всеки един от изследваните 
социални фактори от категория 
„Развитие на физическата деес-
пособност” (Фиг. 2 а, б, в):

Представените относителни 
честотни разпределения на со-
циалните функции от категория 
„Развитие на физическата деес-
пособност” (Фиг. 2 а, б, в) сочат, 
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Фиг. 1а. Разпределение на оценките за 
функцията „Поддържане и укрепване 
на здравето“

Фиг 1б. Разпределение на оценките 
за функцията „Здравословен начин 
на живот“

Фиг. 1в. Разпределение на оценките за 
функцията „Формиране на нравствени, 
волеви и хигиенни навици“

Фиг. 1г. Разпределение на оценките за 
функцията „Превенция на заболявания 
на костите и ставите“

Фиг. 1д. Разпределение на 
оценките за функцията 
„Сърдечно-съдова 
стабилност”
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Фиг. 2а. Разпределение на оценките 
за функцията „Повишаване и поддър-
жане на физическата дееспособност“

Фиг. 2б. Разпределение на оценките 
за функцията „Осъществяване на 
системна двигателна активност“

 

 
 
 
 
Фиг.2в 
Разпределение на оценките за 
функцията „Хармонично развито 
и красиво тяло” 
 
 

 Фиг. 2в. Разпределение на оценките за функцията 
„Хармонично развито и красиво тяло“

че 54,93% от анкетираните по-
ставят „Повишаване и поддър-
жане на физическата дееспособ-
ност” като една от най-важни-
те функции (2-ро и 3-то място), 
оказваща съществено влияние 
върху управлението на начално-
то обучение по плуване. 15,6% пък 
считат, че тя заема 6-то място 
по важност за децата посещава-
щи курса по плуване. Разпределе-

нието на оценките за функция-
та „Осъществяване на системна 
двигателна активност” показва 
съгласуваност на 70% от анкети-
раните. Според тях степента на 
важност се намира в диапазона 
от 6-то до 9-то място. 

Разпределението на оценките 
за функцията „Хармонично раз-
вито и красиво тяло” показва из-
вестно разногласие на мненията. 
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Докато 31% от респондентите я 
подреждат по значимост на 3-то 
и 4-то място, то 14,8% и отреж-
дат 11-то, а 9,86% 13-то място по 
степен на важност за началното 
обучение по плуване. 

Обобщените резултати от 
проведеното анкетно проучване 
сред родители на деца от 7 до 
11 годишна възраст, посещаващи 

организирания курс по плуване по-
казват следното разпределение 
на оценките за всеки един от из-
следваните социални фактори от 
категория „Овладяване на знания 
и натрупване на опит във водна 
среда” (Фиг. 3 а, б, в):

Относителните честотни раз-
пределения на социалните функ-
ции от категория „Овладяване 

Фиг. 3а. Разпределение на оценките 
за функцията „Овладяване на знания, 
умения и навици за практикуване на 
плуването“

Фиг. 3б. Разпределение на оценките 
за функцията „Постигане на 
сигурност на децата във водна среда“

Фиг. 3в. Разпределение на 
оценките за функцията 
„Превенция на 
удавянията”
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на знания и натрупване на опит 
във водна среда” (Фиг.3 а, б, в) со-
чат, че 73,24% от анкетираните 
поставят „Овладяване на знания, 
умения и навици за практикуване 
на плуването” между 5-то и 11-то 
място по степен на важност. Раз-
пределението на оценките за функ-
цията „Постигане на сигурност 
на децата във водна среда” показва 
известно разногласие в мненията. 
Докато 15,71% от попълнилите 
анкетната карта я разпределят 
по значимост на 4-то, то 62,85% 
я поставят между 7-ма и 12-та, 
позиция по степен на важност за 
управлението на началното обуче-
ние по плуване. 

Оценките за функцията „Пре-
венция на удавянията” показва 
съгласуваност на мненията на 
74,28% от анкетираните. Спо-
ред тях степента на важност се 
намира в диапазона от 7-мо до 13-
то място.

Процентните разпределения 
от категория „Социални контак-
ти и оползотворяване на свобод-
ното време” (Фиг.4 а, б) сочат, 
че 66,19% от анкетираните въз-
приемат „Оползотворяването 
на свободното време” като соци-
ална функция със степен на важ-
ност между 10 и 13. Консолидация 
в мненията се наблюдава и по 
отношение на социалната функ-
ция „Осъществяване на социални 
контакти с други деца”. 67,15% 
от респондентите заявяват, че 
степента й на важността е с 
ранг между 10 и 13. 

От съществен интерес за 
настоящото изследване е да 
бъде определена относителна-
та важност на всеки един от 
изследваните социални функции 
за управлението на началното 
обучение по плуване, следвайки 
представената по-горе методи-
ка.

Фиг. 4а. Разпределение на оценките 
за функцията „Оползотворяване на 
свободното време”

Фиг. 4б. Разпределение на оценките 
за функцията „Осъществяване на 
социални контакти с други деца”
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За всяка от изброените ка-
тегории участниците в анке-
тата са ранжирали (подредили) 
принадлежащите им социални 
функции по степен на важност 
(ранг) от 1 до 15. С 1 е посочен 
факторът с най-голяма важ-
ност, а в обратен ред с 15 е оз-
начен този с най-малка степен 
на важност.

Въз основа на тази информация 
е изчислен коефициент на съгла-
суваност на Кендал (Kendall’s W). 
Теоретично този коефициент за-

Ranks

Социални функции Mean Rank

Поддържане и укрепване на здравето 2,10

Повишаване и поддържане на физическата 
дееспособност 4,37

Хармонично развито и красиво тяло 6,99

Здравословен начин на живот 3,95

Овладяване на знания, умения и навици за 
практикуване на плуването 6,85

Оползотворяване на свободното време 9,76

Осъществяване на социални контакти с други 
деца 9,59

Постигане на сигурност на децата във водна 
среда 7,88

Осъществяване на системна двигателна 
активност 6,54

Превенция на удавянията 8,35

Формиране на нравствени, волеви и хигиенни 
навици 7,24

Превенция на заболявания на костите и 
ставите 8,38

Сърдечно-съдова стабилност 8,99

Таблица 1. Изчисленисредни рангови стойности на изследваните
социални функции 

ема стойности между 0 и 1, както 
следва: 

0 – „без съгласие“ – социалните 
фактори са различни по степен 
на важност за управлението на 
началното обучение по плуване; 

1 – „пълно съгласие” – социални-
те фактори са еднакво важни за 
управлението на началното обу-
чение по плуване. Изчисленията 
са извършени чрез използване-
то на специализирания софтуер 
SPSS, v.19. Резултатите са пред-
ставени в табл.1 и табл. 2.
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От получените резултати мо-
гат да бъдат направени следни-
те изводи: 

1. Основната и най-важна соци-
ална функция за управлението на 
началното обучение по плуване е 
„Поддържането и укрепването 
на здравето”;

2. Втората по степен на важ-
ност функция е „Здравословният 
начин на живот”

3. Третата по значимост со-
циална функция е „Повишаване и 
поддържане на физическата деес-
пособност”

Освен това, изчисленият ко-
ефициент на съгласуваност на 
Кендал (Kendall’s W) има ниска 
стойност (0,349), което означава, 
че социалните функции за упра-
влението на началното обучение 
по плуване се различават един от 
друг по степен на важност. Въ-
преки ниската стойност на кое-
фициента, той може да се прие-
ме за статистически значим, при 
равнище на значимост от 5%.

Таблица 2. Статистически стойности от приложението
на Kendall’s W

Test Statistics

N 68

Kendall's Wa ,349

Chi-Square 284,748

df 12

Asymp. Sig. ,000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Изчислените рангове се норми-
рат в граници от 0 до 1, посред-
ством мини-макс трансформа-
ция по формула (1). С 0 се означава 
социален фактор с основно значе-
ние, а с 1 такъв с най-малко зна-
чение.

Следва извършване на повтор-
но рескалиране от 0 до 1. В този 
случай с 1 е означен социален фак-
тор с основно значение, а с 0 та-
къв с най-малко значение за упра-
влението на началното обучение 
по плуване.

На последно място се изчисля-
ва относителната важност на 
всеки един от изследваните со-
циални фактори на управлението 
по формула (2).
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Социална функция
Среден 

ранг (от 
1 до 13)*

Нормирана 
стойност 

от 0 до 1 **

Рескалирана 
нормирана 
стойност 
от 0 до 1

Отно-
сителна 
важност 

(%)
Поддържане и 
укрепване на 
здравето

2,10 0.00 1.00 21.34%

Повишаване и 
поддържане на 
физическата 
дееспособност

4,37 0.30 0.70 15.02%

Хармонично развито 
и красиво тяло 6,99 0.64 0.36 7.72%

Здравословен начин 
на живот 3,95 0.24 0.76 16.19%

Овладяване на знания, 
умения и навици за 
практикуване на 
плуването

6,85 0.62 0.38 8.11%

Оползотворяване на 
свободното време 9,76 1.00 0.00 0.00%

Осъществяване на 
социални контакти с 
други деца

9,59 0.98 0.02 0.47%

Постигане на 
сигурност на децата 
във водна среда

7,88 0.75 0.25 5.24%

Осъществяване на 
системна двигателна 
активност

6,54 0.58 0.42 8.97%

Превенция на 
удавянията 8,35 0.82 0.18 3.93%

Формиране на 
нравствени, волеви и 
хигиенни навици

7,24 0.67 0.33 7.02%

Превенция на 
заболявания на 
костите и ставите

8,38 0.82 0.18 3.85%

Сърдечно-съдова 
стабилност 8,99 0.90 0.10 2.15%

Таблица 3. Средни, нормирани рангови стойности и относителна 
важност на изследваните социални функции.

Забележки:
* 1 е социална функция с най-голяма степен на значимост, а 13 с най-

малка
** 0 е социална функция с най-голяма степен на значимост, а 1 с най-

малка 
*** 1 е социална функция с най-голяма степен на значимост, а 0 с 

най-малка 
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Получените стойности показ-
ват относителната важност на 
всеки от изследваните фактори 
(Табл. 3).

Така получените стойности 
показват относителната важ-

Грижи за здравето

Социална функция Относителна важност (%)

Поддържане и укрепване на здравето 21,34%

Здравословен начин на живот 16,19%

Формиране на нравствени, волеви и 
хигиенни навици 7,02%

Превенция на заболявания на костите и 
ставите 3,85%

Сърдечно-съдова стабилност 2,15%

Общо 50,55%

Развитие на физическата  дееспособност

Повишаване и поддържане на 
физическата дееспособност 15,02%

Осъществяване на системна 
двигателна активност 8,97%

Хармонично развито и красиво тяло 7,72%

Общо 31,71%

Овладяване на знания и натрупване  
на опит във водна среда

Овладяване на знания, умения и навици 
за практикуване на плуването 8,11%

Постигане на сигурност на децата във 
водна среда 5,24%

Превенция на удавянията 3,93%

Общо 17,28%

Социални контакти и оползотворяване на  
свободното време

Оползотворяване на свободното време 0,00%

Осъществяване на социални контакти 
с други деца 0,47%

Общо 0,47%

Таблица 4. Разпределение на относителната важност на изследвани-
те социални функции по категории

ност на всяка от изследваните 
социални функции. Разпределени-
ето им по-категории е предста-
вено в Табл.4
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От обобщените резултати в 
табл.4 може да заключим, че с най-
голяма степен на важност за упра-
влението на началното обучение по 
плуване е грижата за здравето и раз-
витието на физическата дееспособ-
ност на подрастващите 7 – 11 годиш-
ни момчета и момичета от органи-
зирания курс по плуване. С по-ниска 
степен на важност за родителите на 
децата от плувния курс са овладява-
нето на знания и натрупването на 
опит във водна среда. С най-ниска 
степен на важност са социалните 
контакти и оползотворяването на 
свободното време.

Дискусия

Получените резултати – отго-
вори на родителите има основа-
ние да се приемат за сравнително 
обективни. Родителите на под-
растващите имат ОКС „Магис-
тър“ (60,0%) и ОКС „Бакалавър“ 
(27,7%). Завършили са образование 
в 9 висши училища: УНСС (28,2%); 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
(15,9%); Медицински университе-
ти (14,0%); Икономически универ-
ситети (12,6%); НСА „Васил Лев-
ски“ (9,6%). Тези училища имат 
солидна система за обучение по 
физическо възпитание и спорт.

В процеса на НОПП е целесъо-
бразно да се разширят и устано-
вят системни връзки на родите-
лите с: треньори, преподаватели 
по физическо възпитание, спорт-
ни клубове, общини, обществени 
и държавни организации и инсти-
туции. По този начин да се пови-

ши компетентността на роди-
телите по актуални въпроси на 
управлението на НОПП.

На тази основа управление-
то на НОПП е необходимо да се 
ползват изследванията на Ев-
ропейския съюз, на нейния кра-
ен продукт „Добро управление 
на спорта“ – На приложение на 
принципите: демокрация, про-
зрачност, отчетност като фак-
тор за ефективно протичане на 
процесите на привличане на хо-
рата в системна двигателна ак-
тивност (Дочевска, Й., Джобова, 
Ст. и  други (2018). 

Girginov V. (2019) очертава не-
обходимостта от засилване на 
връзките между: доброто упра-
вление и националната и органи-
зационната култура в общество-
то, държавните и обществени-
те организации в областта на 
спорта.

Заключение

В перспектива протичане на 
процесите (начало, по време и 
завършек) на НОПП е сложен и 
продължителен социален и ико-
номически процес. Наложително 
за оценка на управление на со-
циалните функции да се проек-
тират единни критерии, пока-
затели и индикатори. По този 
начин да се избягват ширещите 
се абстрактни, неаргументирани 
мнения по въпроса на социалните 
функции в различните подсисте-
ми на управлението на физическо-
то възпитание и спорта.
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ето и здравето при последното 
си посещение в София (м. юни, 
2021 г.) формулира темата на Ев-
ропейската седмица на спорта – 
2022, „Интеграция и повишаване 
на двигателната активност и 
спорта и ефективното им въз-
действие върху „Здравословния 
начин на живот на хората“.
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исТория на спорТа

Особености и историческо развитие
на антидопинговото движение в световен мащаби
в България

Цветан Цанков

Резюме 

Употребата на допинг винаги е била една от най-големите заплахи 
за съвременния спорт, като едни от най-значителните допинг сканда-
ли в световната история на спорта, все още предизвикват полемики 
и вълни от възмущение в обществото. От изключително значение е 
отрицателното влияние, което употребата на допинг предизвиква у 
спонсорите на отбори и спортисти, а също така и върху функциите на 
спорта (социална, здравна, образователна, икономическа и др.). Поради 
тази причина, в настоящата статия в хронологичен ред е разгледан 
въпроса за необходимостта от възникване на антидопинговото дви-
жение, неговата последваща институционализация и подкрепа от клю-
чови международни спортни организации.

Накрая е направен кратък анализ на възникването на антидопинга 
в България и неговата организация през годините. На основата на го-
реизложеното е направена оценка на антидопинговото движение като 
устойчива система, като се цели предизвикване на по-широка дискусия 
и интерес към антидопинга в ролята му за запазване целостта на спор-
та.

Ключови думи: антидопинг, антидопингово движение, спорт и интегри-
тет, забранени вещества, допинг, история 
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Features and historical development of the anti-doping 
movement worldwide and in Bulgaria 

Tsvetan Tsankov

Abstract 

Doping has always been one of the greatest threats to modern sport, with 
some of the most significant doping scandals in the world‘s history of sport still 
causing controversy and outrage in society. Of great importance is the negative 
impact that the use of doping causes on the sponsors of teams and athletes, as 
well as on the functions of sports (social, health, educational, economic, etc.). 
For this reason, this article examines in chronological order the need for the 
emergence of the anti-doping movement, its subsequent institutionalization 
and support by key international sports organizations. 

At the end, a brief analysis of the emergence of the anti-doping in Bulgaria 
and its organization over the years has been made. Based on the above, an 
assessment of the anti-doping movement as a sustainable system has also been 
made, aiming to provoke a wider discussion and interest in anti-doping in its 
role of preserving the integrity of sport.

Keywords: anti-doping, anti-doping movement, sport and integrity, prohibited 
substances, world anti-doping code, doping, history

Няма как да започнем да гово-
рим за антидопинговото движе-
ние, без да споменем няколко думи 
за това какво и защо е наложило 
неговото създаване. Смята се, че 
думата допинг произлиза от ни-
дерландската дума „dop“, името 
на алкохолна напитка, направена 
от гроздови люспи, използвана 
от воините на Зулу (южноафри-
канска етническа група), за да по-
добри тяхната сила по време на 
битки. Терминът навлиза като 
широкоизползван около началото 
на XX век, като първоначално се 
отнася до незаконно стимулира-
не на състезателни (расови) коне. 

Практиката за подобряване на 
представянето чрез подобни ве-
щества или други изкуствени 
средства е толкова стара, колко-
то самия състезателен спорт. 

Известно е, че древногръцки-
те спортисти са използвали спе-
циални диети и стимулиращи 
отвари за укрепване на органи-
зма. Стрихнин, кокаин, кофеин и 
алкохол са сред най-често използ-
ваните субстанции от велоси-
педисти и други спортисти от 
спортове за издръжливост. През 
XIX век. Томас Хикс стига до по-
бедата в маратона на олимпий-
ските игри през 1904 г. в Сейнт 
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Луис, с помощта на сурово яйце, 
инжекции стрихнин и дози брен-
ди, приложени му по време на със-
тезанието. 

Към 20-те години на миналия 
век става очевидно, че са необхо-
дими определени ограничения по 
отношение използването на по-
добни вещества в спорта. 

Международната федерация по 
лека атлетика (до скоро IAAF, но 
преименувана на World Athletics) 
през 1928г. става първата меж-
дународна спортна федерация, 
която забранява употребата на 
стимулиращи субстанции. Мно-
го други международни спортни 
федерации последват този под-
ход, но рестрикциите остават 
неефективни, тъй като не са 
провеждани никакви тестове. В 
същото време, проблемът се за-
дълбочава след създаването на 
синтетичните хормони през 30-
те години и тяхното нараства-
що използване за допинг цели 
през 50-те години. Смъртта на 
датския колоездач Кнуд Енмарк 

Йенсен по време на олимпийски-
те игри в Рим през 1960 г. (аутоп-
сията открива следи от употре-
ба на амфетамин) увеличава на-
тиска върху спортните органи-
зации за въвеждане на тестване.

През 1966г. Международният 
колоездачен съюз (UCI) и Между-
народната футболна федерация 
(FIFA) са сред първите междуна-
родни федерации, които въвеж-
дат допинг тестове в светов-
ните първенства, организирани 
от тях. През следващата годи-
на, Международният олимпий-
ски комитет (МОК) създава своя 
медицинска комисия и изработва 
първия списък на забранени суб-
станции. Зимните олимпийски 
игри в Гренобъл и Летните олим-
пийски игри в Мексико са първи-
те олимпийски игри, на които се 
провежда тестване за забранени 
субстанции. През предходната 
година, спешността от антидо-
пингови действия е подчертана 
от друга трагична смърт, тази 
на колоездача Том Симпсън по 

Кнуд Енмарк Йенсен 
(датски колоездач)

Томас Симпсън 
(английски колоездач)



Спорт и наука, кн. 3, 4/2021  109

време на колоездачната обиколка 
на Франция (Tour de France). 

Повечето международни феде-
рации въвеждат допинг тестове-
те през 70-те години на миналия 
век, но употребата на анаболни 
стероиди става все по-широко 
разпространена, особено в силови 
спортове, тъй като все още не е 
имало начин да бъдат открити. 
Надежден метод за лабораторен 
анализ е представен през 1974 г. и 
МОК добавя анаболните стеро-
иди към списъка със забранените 
субстанции през 1976 г. В края на 
70-те години това води до зна-
чително увеличение на броя на 
дисквалификациите, свързани с 
употребата на допинг, особено в 
спортове и дисциплини от група-
та на тежката атлетика и хвър-
лянията в леката атлетика. 

Антидопинговата дейност се 
усложнява през 70-те и 80-те го-
дини на XX век, когато се появя-
ват подозрения за насърчавани 
от държавата допинг практики 
в някои страни, като за основен 
пионер в тази дейност се счита 
бившата Германска демократич-
на република. Архивни материали 
и отзиви на спортисти показ-
ват, че навсякъде десетки хиляди 
спортисти са получавали стерои-
ди без тяхното знание, което до-
вело до тежки последици за здра-
вето. 

Най-известният допинг слу-
чай през 80-те години е свързан с 
Бен Джонсън, шампионът на 100 
метра, който е показал положи-
телен резултат за употребата 
на станозолол (анаболен стероид) 

на олимпийските игри в Сеул през 
1988г. Случаят на Джонсън фоку-
сира вниманието на света върху 
проблема с допинга до безпреце-
дентна степен. 

Докато борбата със стиму-
лантите и стероидите дава ре-
зултати, основният фронт в 
антидопинговата война бързо се 
прехвърля към кръвния допинг. 
Кръвните преливания с цел пови-
шаване на нивото на хемоглобин, 
се практикуват от 70-те години 
на миналия век. МОК забранява 
кръвните преливания, като ме-
тод за стимулиране, през 1986г. 

Освен кръвните преливания, 
широко разпространената упо-
треба на еритропоетин (ЕПО) 
за повишаване нивата на хемо-
глобин, води до неговото включ-
ване в списъка на забранените 
субстанции през 1990г. Ефекти-
вен метод за лабораторен анализ 
и откриване на ЕПО, е въведен 
за първи път на олимпийските 
игри в Сидни през 2000г. От-
тогава са възникнали по-нови 
еритропоетични агенти, както 
и по-сложни методи за тяхното 
откриване. 

Въпреки, че е забранен от МОК 
още през 1989 г., лабораторен 
тест за откриване на употреба 
на растежен хормон е одобрен 
едва през 2004г. Методът про-
дължава да бъде усъвършенстван, 
като преди олимпийските игри в 
Лондон през 2012г. е представен 
нов метод, който осигурява  на 
антидопинговите организации  
по-дълъг период за откриване на 
растежен хормон. 



110  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

През февруари 2010 г. Нацио-
налната антидопингова органи-
зация на Обединеното кралство 
(UK Anti-Doping) обявява първия 
завършен случай, включващ анали-
тично доказателство за употре-
ба на растежен хормон от спор-
тист. Първият неблагоприятен 
аналитичен резултат и налагане 
на санкция за употреба на расте-
жен хормон в Северна Америка, е 
докладван през септември 2010 г. 
от канадския център за етика в 
спорта (CCES), който е нацио-
налната антидопингова орга-
низация на Канада. Двама руски 
състезатели по параолимпийски 
силов трибой също са санкциони-
рани по време на параолимпий-
ските игри в Лондон 2012 г. 

Друг знаков случай е използва-
нето на дизайнерски стероиди 
от спортисти, свързани с афе-
рата BALCO. Виктор Конте е 
снабдявал редица американски 
спортисти, включително Ма-
рион Джоунс, Котрел Хънтър и 
Тим Монтгомъри, с дизайнерски 
стероид, наречен „the clear“ (чис-
тият). В резултат на разследва-
нето не само са санкционирани 
спортисти, но някои са преслед-
вани и дори осъдени. 

С оглед обединяването на уси-
лията в борбата с употребата 
на допинг, през 1998 г. голям брой 
забранени субстанции са откри-
ти от полицията при обиск по 
време на Тур дьо Франс. Сканда-
лът довел до голяма преоценка 
на ролята на публичните власти 
в антидопинговата дейност. 
Франция е първата страна, коя-

то въвежда антидопингово за-
конодателство още през 1963 
г. Други страни също последва-
ли примера, но международно-
то сътрудничество в областта 
на антидопинга дълго време се 
ограничавало до Съвета на Ев-
ропа. През 80-те години се забе-
лязва значително увеличаване на 
сътрудничеството между меж-
дународните спортни организа-
ции и различни правителствени 
агенции. Преди 1998 г. дебатите 
все още са провеждани в няколко 
отделни форума (МОК, спортни 
федерации и отделни правител-
ства), което довело до различни 
дефиниции, политики и санкции. 
Един от резултатите от това 
объркване бил, че санцкиите за 
употребата на допинг често са 
оспорвани и понякога отменяни в 
гражданските съдилища.  

Скандалът по време на Тур дьо 
Франс подчертал необходимост-
та от независима международна 
агенция, която да установи един-
ни стандарти за антидопингова 
дейност и да координира усилия-
та на спортните организации и 
публичните власти. В това вре-
ме МОК поема инициативата и 
свиква Първата световна конфе-
ренция за борба срещу допинга в 
спорта в Лозана през 1999 г. 

Създаването на Световната
антидопингова агенция (WADA)

Тази Първа конференция за до-
пинга в спорта изготвя Декла-
рацията от Лозана за допинга в 
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спорта (Лозанската декларация), 
предвиждаща създаването на не-
зависима международна антидо-
пингова агенция, която да функ-
ционира за олимпийските игри в 
Сидни 2000 г. Съгласно условията 
на Лозанската декларация, на 10 
ноември 1999г. в Лозана е създаде-
на Световната антидопингова 
агенция (САА, WADA), която на-
сърчава и координира борбата с 
допинга в спорта в международен 
план.  САА е създадена като фон-
дация по инициатива на МОК с 
подкрепата и участието на меж-
дуправителствени организации, 
правителства, публични власти 
и други публични и частни орга-
ни, борещи се с допинга в спорта. 
От 2002г. централата на САА се 
намира в Монреал, Канада, като 
разполага и с регионален офис за 
Европа в Лозана, Швейцария. Съз-
дадени са и други регионални офи-
си в Африка, Азия и Океания, Ла-
тинска Америка. 

Първоначално финансирана от 
МОК, САА получава половината 
от бюджета си от тях, докато 
другата половина се предоставя 
от различните  правителства. 
Нейните ръководни органи също 
са съставени в равни части от 
представители на спортното 
движение (включително спорти-
сти) и правителствата. 

Агенцията се управлява от 
38-членен управителен съвет и 
12-членен изпълнителен коми-
тет, които са съставени от 
равен брой представители от 
олимпийското движение и от 

правителствата. Управителни-
ят съвет избира президента на 
агенцията, като понастоящем 
това е Витолд Банка (бивш ми-
нистър на спорта и туризма в 
Полша). В управителният съвет 
на САА до скоро участваше и бъл-
гарският министър на младежта 
и спорта - Красен Кралев, който е 
един от тримата представите-
ли на държавите членки в Евро-
пейския съюз. 

САА е отговорна за:

	Публикуване на Световния 
антидопингов кодекс и монито-
ринг на приемането и спазване-
то му от ръководните органи в 
спорта;
	Насърчаване на предоста-

вянето на обучение и информа-
ция за превенция на допинга на 
спортисти, треньори, лекари и 
други целеви групи;
	Осигуряване на определени 

средства за управление на програ-
ми за научни изследвания с меди-
цинска и социална насоченост, с 
цел   разработване на нови мето-
ди за откриване на употребата 
на допинг и подобряване на него-
вата превенция;
	Наблюдение на допинг кон-

трола и програмите за управле-
ние на резултати при големи 
спортни събития;
	Насърчаване на създаване-

то и развитието на национални 
или регионални антидопингови 
програми. 



112  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

САА не е отговорна за:

	Извършване на анализи на 
уринни и кръвни проби. Тези ана-
лизи се извършват от лаборато-
рии, акредитирани от САА за 
тази дейност; 
	Налагане на санкции за на-

рушения на антидопинговите 
правила. Тези санкции се налагат 
от отговорната организация за 
лицето, което е нарушило ан-
тидопинговите правила. Тези 
отговорни организации могат 
да бъдат антидопингови органи-
зации, организатори на спортни 
събития от най-висок ранг или 
спортни федерации, независимо 
дали работят на международно 
или национално ниво;

Световната антидопингова 
агенция делегира своята работа 
в отделните страни на регионал-
ни и национални антидопингови 
организации, като същевременно 
наблюдава спазването и начина 
на прилагане на Световния ан-
тидопингов кодекс от страна 
на тези организации. Също така, 
САА акредитира около 30 лабора-
тории за допинг контрол в целия 
свят, за извършване на необходи-
мия научен анализ на допинг про-
би. 

Световният антидопингов 
кодекс представлява набор от 
правила, които установяват ос-
новните принципи, на които 
трябва да се основават всички 
ефективни антидопингови по-
литики, за приемане и прилагане 
от ръководните органи на спор-

Логото на Световната
антидопингова агенция (WADA)

та. Той включва Забранителния 
списък (списък на забранените за 
употреба субстанции и методи), 
международните стандарти за 
тестване, разрешения за тера-
певтична употреба, лабораторни 
процедури и защита на личните 
данни и информация. 

Тъй като много правителства 
не могат да бъдат юридически 
обвързани и задължавани с непра-
вителствени документи, какъв-
то е Кодекса и международните 
стандарти към него, организа-
цията на ООН за образование, на-
ука и култура (ЮНЕСКО), заедно 
с националните правителства, е 
отговорна за разработването и 
прилагането на Международната 
конвенция срещу допинга в спор-
та (Конвенцията). Съответно, 
правителствата изготвили и 
приели Конвенцията, са длъжни 
да приведат вътрешните си по-
литики в съответствие с Коде-
кса. Този първи универсален дого-
вор срещу допинга в спорта влиза 
в сила през февруари 2007 г., като 
всяко правителство го ратифи-
цира поотделно. 

Международният олимпийски 
комитет и Международният па-
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раолимпийски комитет, са отго-
ворни за провеждане на тестване 
(в съответствие с изискванията 
на Кодекса), по време на олимпий-
ските и параолимпийските игри, 
а също и за санкциониране на ли-
цата, които са нарушили анти-
допинговите правила по време на 
игрите. 

За да са в съответствие с Ко-
декса, Международните спортни 
федерации, Националните анти-
допингови организации и други 
спортни организации, трябва да 
предприемат следните стъпки: 
приемане (подписване), внедрява-
не и прилагане на Кодекса. Внед-
ряването на Кодекса означава, 
че Международните федерации 
и Националните антидопингови 
организации се съгласяват с него-
вите принципи след приемането 
му и са изменили своите правила 
и политики, така че да включват 
задължителните членове и поли-
тики на Кодекса. Дейностите, 
които се изискват от спортни-
те организации приели и внедри-
ли Кодекса, включват, провежда-
не на състезателно и извънсъсте-
зателно тестване, обучение с цел 
превенция употребата на допинг 
и налагане на санкции на тези, 
които извършват нарушения на 
антидопинговите правила, как-
то е посочено в Кодекса. 

През 1981 г., скоро след избира-
нето му за президент на МОК, 
Хуан Антонио Самаранч е имал 
идея за създаването на специфич-
на за спорта юрисдикция. На след-
ващата година, по време на сеси-
ята на МОК, проведена в Рим, е 

представен изготвения устав за 
„Спортен арбитражен съд“. 

По този начин идеята за създа-
ване на арбитражна юрисдикция, 
предвидена за разрешаването на 
спорове, пряко или косвено свър-
зани със спорта, е твърдо ланси-
рана. Друга причина за създаване-
то на такава арбитражна инсти-
туция е била необходимостта 
от създаване на специализиран 
орган, способен да урежда между-
народни спорове, предлагащ гъв-
кава и бърза процедура. През 1983 
г. МОК официално ратифицира 
устава на Спортния арбитражен 
съд (CAS), който влиза в сила на 
30 юни 1984 г. 

Спортният арбитражен съд 
е институция, независима от 
всяка друга спортна организация, 
която предоставя услуги за улес-
няване на уреждането на спорове, 
свързани със спорта, чрез арби-
траж или посредничество, чрез 
процедурни правила, адаптира-
ни специално към специфичните 
нужди на спортния свят. Све-
товната антидопингова агенция 
има право на обжалване пред CAS 
за допинг дела под юрисдикцията 
на организации, които са прило-
жили Кодекса. 

Лабораториите, които могат 
да анализират проби за целите 
на допинговия контрол съглас-
но Кодекса, трябва да получат 
и поддържат акредитация от 
САА, в съответствие с критери-
ите, установени в Международ-
ния стандарт за лабораториите 
и свързаните с него технически 
документи. Също така, лабора-
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ториите трябва да отговарят 
на стандартите, установени за 
изготвяне на валидни аналитич-
ни резултати и доказателствени 
данни. 

Борбата с допинга
на национално ниво

Националните антидопин-
гови организации са отговорни 
за провеждане на състезателно 
и извънсъстезателно тестване 
на състезатели на национално 
ниво, както и други спортисти, 
пребиваващи на територията 
на страната, за която е отго-
ворна съответната национал-
на антидопингова организация. 
Също така, те налагат санкции 
за нарушение на антидопингови-
те правила и осигуряват анти-
допингово обучение на спорти-
сти и спортно-технически лица. 
САА работи със заинтересовани 
страни в области по света, къ-
дето съществува ограничена или 
няма антидопингова дейност, за 
обединяване на ресурси и създава-
не на регионални антидопингови 
организации, отговорни за анти-
допинга в съответната група от 
съседни държави. 

Отговорностите за национал-
ните правителства в областта 
на антидопинга са много. Те улес-
няват допинг контрола и подкре-
пят националните антидопин-
гови програми, насърчават съз-
даването на най-добри практики 
при етикетирането, пускането 
на пазара и разпространението 

на продукти, които има риск да 
съдържат забранени субстанции. 
Предприемат мерки срещу произ-
водството и трафика на такива 
вещества. Насърчават установя-
ването на кодекси за поведение 
за професии, свързани със спорта 
и антидопинга и финансират на-
учни изследвания в тази област. 
Също така, националните прави-
телства са отговорни за рати-
фицирането, приемането и при-
съединяването към Конвенцията 
на ЮНЕСКО и прилагането ѝ на 
тяхна територия. Правител-
ствата плащат техния дял от 
вноските към САА, които пред-
ставляват 50% от общото ѝ фи-
нансиране, а другата половина се 
осигурява от бюджета на МОК. 

Правилата на Международния 
олимпийски комитет и Между-
народния параолимпийски коми-
тет изискват националният 
олимпийски и параолимпийски 
комитет да прилагат Кодекса. 
Освен това, съгласно Кодекса, 
правилата на международните 
федерации трябва да включват 
изискването националните феде-
рации да са в съответствие с Ко-
декса и да прилагат тези правила.  

Копенхагенска декларация
и Конвенцията на ЮНЕСКО

Много правителства не мо-
гат да бъдат правно обвързани 
с неправителствен документ, 
като Световния антидопингов 
кодекс. Поради това, правител-
ствата изготвили Декларацията 
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от Копенхаген за борба с допинга 
в спорта (Копенхагенска деклара-
ция), която е финализирана през 
2003 г. В съответствие с Коде-
кса, правителствата впослед-
ствие изготвили Конвенцията 
на ЮНЕСКО, органът на ООН, 
отговорен за образованието, нау-
ката и културата, за да позволи 
официалното приемане на Све-
товната антидопингова агенция 
(САА, WADA) и Кодекса. 

Копенхагенската декларация 
е изготвена и приета от пра-
вителствата на Втората све-
товна конференция за допинга в 
спорта, проведена в Копенхаген, 
Дания, през март 2003 г. 

Копенхагенската декларация 
е политически документ, чрез 
който правителствата сигнали-
зират подкрепата си към САА, 
както и за намерението си офи-
циално да признаят и прилагат 
Кодекса. Тази инициатива е пър-
вата стъпка, предприета от 
правителствата към подготов-
ката на Международната конвен-
ция на ЮНЕСКО срещу допинга в 
спорта (Конвенцията). 

Международната конвенция на 
ЮНЕСКО срещу допинга в спор-
та е първият глобален договор в 
борбата с допинга. Той е приет 
единодушно на 33-ата Генерална 
конференция на ЮНЕСКО на 19 
октомври 2005 г. и влиза в сила на 
1 февруари 2007 г. след 30-ата ра-
тификация. Целта на ЮНЕСКО 
е да допринесе за мира и сигурнос-
тта чрез насърчаване на сътруд-
ничеството между нациите чрез 
образование, наука и култура. 

През ноември 2003 г. Общото съ-
брание на ООН приема резолюция 
относно спорта, като средство 
за насърчаване на образованието, 
здравеопазването, развитието и 
мира. 

Конвенцията очертава при-
тесненията, че употребата на 
допинг в спорта има последици за 
здравето на спортистите, прин-
ципите на честната игра, влия-
нието, което елитните спорти-
сти имат върху младежта и сле-
дователно бъдещето на спорта. 
Освен това, допингът излага на 
риск етичните принципи и об-
разователните ценности, въплъ-
тени в Международната харта 
за физическо възпитание и спорт 
на ЮНЕСКО и в Олимпийската 
харта. Конвенцията отбелязва 
важността на обучението, като 
средство за превенция употреба-
та на допинг. 

Конвенцията осигурява при-
знаване на ролята, която държа-
вите участнички и публичните 
власти имат при прилагането на 
антидопингови програми. Това 
включва постоянната необходи-
мост от провеждане и насърчава-
не на научните изследвания с цел 
подобряване на откриването на 
допинг и по-добро разбиране на 
факторите, влияещи върху упо-
требата на допинг, за да бъдат 
стратегиите за превенция най-
ефективни и признаване, че тези 
органи и организации трябва да 
работят заедно за тези цели, 
осигуряване на най-висока степен 
на независимост и прозрачност 
на всички нива. Премахването на 
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допинга в спорта зависи отчасти 
от прогресивната хармонизация 
на антидопинговите стандарти 
и практики в спорта и сътруд-
ничеството на национално и гло-
бално ниво. 

Както всичко международни 
конвенции, Конвенцията срещу 
допинга в спорта изисква рати-
фикация, приемане или присъе-
диняване от държавите. Кон-
венцията определя правила, с 
които държавите се съгласяват 
да се съобразяват. Следователно, 
Конвенцията позволява на пра-
вителствата да приведат въ-
трешното си законодателство 
в съответствие с Кодекса и по 
този начин да продължат да хар-
монизират спорта и публичното 
законодателство в борбата сре-
щу употребата на допинг в спор-
та. 

 

Възникване и историческо
развитие на антидопинговото 
движение в България

В периода 1978-1979 г. е създаде-
на първата в България лаборато-
рия по допингов контрол, която 
е била част от републиканския 
център по спортна медицина. 
Допинговият контрол е провеж-
дан както от български така и от 
чуждестранни служители по до-
пингов контрол, предимно на ев-
ропейски и световни първенства, 
провеждани в България. Засилен 
допингов контрол е провеждан и 
по време на „Обиколката на Бъл-
гария“ по колоездене. Допинг про-

би са вземани преди началото на 
всеки етап и анализирани в бъл-
гарската лаборатория. 

Националната комисия по до-
пингов контрол (НКДК) е била 
част от структурата на минис-
терството на здравеопазването. 
Неин първи секретар е д-р Емил 
Милошов, който притежава бо-
гат опит в сферата на спортна-
та медицина. Бил е лекар на на-
ционалния отбор по баскетбол 
за младежи, главен лекар в На-
ционалния център по спортна 
медицина, член на медицинската 
комисия към БОК и член на меди-
цинската комисия към междуна-
родната федерация по ски (FIS). 

През 1984-1985 г. лаборатори-
ята за допингов контрол е пре-
местена в софийския квартал 
Дианабад, където е продължил 
анализа на допинг проби, взети в 
България. Нейни ръководители 
последователно са: д-р П. Попов, 
ст.н.с. Кирил Колчаков, проф. Ема-

д-р Емил Милошов
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нуил Гачев, ст.н.с. Цуцулова. През 
90-те години е модернизирано и 
лабораторното оборудване.

В този период, комплектите 
за допинг проби са запечатвани 
с восък и пренасяни до допинг 
лабораторията в дървени сан-
дъци. През 2001 г. НКДК започва 
да работи с международно при-
знатата швейцарска компания 
производител на оборудване за 
допингов контрол „Berlinger AG“, 
с която и до днес работи Анти-
допинговия център.

Всички усилия за изграждане-
то на модерна лаборатория за 
допингов контрол в България са 
напразни след проваления опит 
за нейното акредитиране. През 
1989 г. са направени постъпки 
пред председателя на медицин-
ската комисия на МОК - принц 
Александър де Мерод  за акреди-
тиране на лабораторията, като 
за целта е представена цялост-
на документация, съобразно из-
искванията на МОК. Периодът 
от 1989 до 1992 г. се отчита като 
пред акредитационен за лабора-
торията, през което време тя 
е получила официално от секре-
таря на Медицинската комисия 
на МОК проф. Манфред Донике, 
7 комплекта от пред акредита-
ционни и 3 комплекта от профе-
сионални тестове и още 10 проби 
за тренировъчни цели. 

Мнението на проф. М. Донике, 
изразено в писмо от 28.12.1992 г. 
до проф. Емануил Гачев, е че тези 
тестове доказват реалността 
лабораторията да кандидатства 
пред Медицинската комисия на 

МОК за официална акредитация. 
Неговата препоръка е това да 
бъде направено във възможно най-
кратък срок. 

За всички задължителни изи-
сквания своевременно е уведомен 
Комитета за младежта и спорта 
(КМС). В разговор с проф. Цве-
тан Желязков, председателят 
на КМС - Цвятко Барчовски зая-
вява, че комитетът не желае да 
се занимава с допинг контрола и 
да „има главоболия с нарушите-
ли, изложения и съдилища“, като 
това било задача на Министер-
ството на здравеопазването. 
Ето защо, КМС отказва да ко-
мандирова проф. Ем. Гачев и н.с. 
Цуцулова за семинар в Кьолн, 
посветен на нови методи за от-
криване на забранени субстанции 
и методи. Също така, няма сред-
ства за вноска от 4000 швейцар-
ски франка към Медицинската 
комисия на МОК, за официалното 
акредитиране на лабораторията. 
На 24.03.1992 г. България подпис-
ва Конвенцията срещу употреба 
на допинг на Съвета на Европа, 
която е ратифицирана от 36-то 
Народно събрание на 22.04.1992 г.  
Съществува реална опасност за 
пълен провал на многогодишните 
усилия и за поетите от България 
задължения към Конвенцията.

По молба на проф. Желязков, 
БОК отпуска 50 хил.лв., 500 броя 
фина хартия и куриерски услуги 
по изпращането на документа-
цията от тестирането на ла-
бораторията. С това временно 
е спасен спортният престиж на 
страната. 



118  Спорт и наука, кн. 3, 4/2021

Остава да бъде изпратен офи-
циалният документ за акредити-
рането. Съгласно изискването на 
МОК, той трябва да бъде подпи-
сан от ръководителите на КМС, 
БОК и Българския съюз за физкул-
тура и спорт (БСФС). Това вече е 
направено от Иван Славков и доц. 
Цветан Цветанов. С активното 
съдействие на проф. Атанас Геор-
гиев (зам. председател на КМС), 
документът е внесен за подпис и 
от председателя на Комитета. 
Цвятко Барчовски отказва да по-
дпише „документ, който съдържа 
подписите на двама комунисти“. 
С това приключват надеждите 
за официалната акредитация на 
българската лаборатория за до-
пингов контрол. 

В разговор по телефона меж-
ду проф. Желязков и проф. Дони-
ке, последният изразява своето 
учудване и съжаление за пропусна-
тите морални и материални из-
годи за българския спорт. 

Следва докладна записка на 
проф. Цветан Желязков от 
23.04.1993 г. до КМС, БОК и 
БСФС, в заключението на която 
пише „Искам да ви уверя, че поло-
жих неимоверни усилия да запазя 
една дейност, която е неразрив-
но свързана с големите успехи на 
българския спорт. Предвид съз-
дадената обстановка аз не мога 
да нося морална и материална 
отговорност за съдбата на пред-
стоящите изследвания с нашите 
елитни спортисти. Ето защо, 
Ви уведомявам официално за моя-
та оставка като ръководител на 
Националния център за спорт и 

здраве“ (Нейков Св. „Цветан Же-
лязков - спорт, наука, светоусе-
щане“, 2021). 

В същото време ръководство-
то на НКДК претърпява проме-
ни. През 90-те години е назначен 
нов председател на НКДК - проф. 
д-р Витан Влахов, д.м.н. Проф. 
Влахов е фармаколог, работил в 
УМБАЛ „Царица Йоана - ИСУЛ“ 
и бивш ръководител на Катедра 
по клинична фармакология към 
Медицинския университет в гр. 
София. 

Също в този период, по покана 
на НКДК в гр. София пристигат 
водещи представители на кьолн-
ската лаборатория за допингов 
контрол, с чието участие, в хо-
тел „Шератон“, е организиран 
семинар за борба с употребата на 
допинг в спорта. 

През 2001 г. НКДК преминава 
към структурата на Министер-
ството за младежта и спорта. 
За неин главен секретар е назна-
чен д-р Васил Попов. Д-р В. Попов 
завършва Медицинския универ-
ситет в София със специалност 
„медицина“ и впоследствие спе-
циализира „спортна медицина“ в 
Републиканския център за спорт-
на медицина. Дългогодишен лекар 
на отбора по баскетбол за девой-
ки и на национални състезате-
ли по лека атлетика.  В периода 
2001-2010 г. , НКДК продължава 
да анализира пробите, взети на 
национални спортни прояви, в 
българската лабораторията за 
допингов контрол, а допинг про-
бите, взети на международни 
състезания провеждани в Бълга-
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рия, са анализирани в московска-
та лаборатория. 

През 2002 г. за председател на 
НКДК е назначен проф. д-р Ка-
мен Плочев, д.м.н, специалист по 
инфекциозни болести, лекар във 
Военномедицинска академия и ръ-
ководител на Катедра по инфек-
циозни болести в периода 2000-
2017г. Той остава ръководител на 
НКДК до създаването на Анти-
допинговия център през 2010 г. 

Проф. Свилен Нейков (вляво) и д-р Васил Попов (в средата) на среща с предста-
вител на Световната антидопингова агенция Емилиано Симонели (вдясно)

През 2010 г., когато министър 
на физическото възпитание и 
спорта е проф. Свилен Нейков, 
е създаден Антидопинговият 
център, който е Националната 
антидопингова организация на 
България, като същевременно е 
акредитиран от Световната ан-
тидопингова агенция (WADA) за 
осъществяване на тази дейност. 
Антидопинговият център спаз-
ва всички изисквания към Бълга-

д-р Виолета Заркова
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рия, произтичащи от ратифи-
цирането на Конвенцията срещу 
употреба на допинг на Съвета на 
Европа и Международната кон-
венция срещу допинга в спорта 
на ЮНЕСКО, Световния анти-
допингов кодекс и международни-
те стандарти към него.  

От откриването на Антидо-
пинговия център през 2010г. до 
2013г. и от 2014 г. до днес, Изпъл-
нителен директор на Антидо-
пинговия център е д-р Виолета 
Заркова, специалист по спортна, 
физикална и рехабилитационна 
медицина, бивш лекар на редица 
български отбори. 

В периода 2013-2014г. Изпъл-
нителен директор на Центъра е 
доц. д-р Недялка Кръстева. 

Антидопинговият център е 
национален орган към Министъра 
на младежта и спорта, създаден 
за осъществяване на допингов 
контрол и превенция на използ-
ването на забранени субстанции 
и забранени методи в спорта. 
Мисията му е да изпълни ангажи-
ментите на държавата, поети 
с подписването на Конвенцията 
на Съвета на Европа и Междуна-
родната конвенция за борба сре-
щу употребата на допинг в спор-
та на ЮНЕСКО. 

Антидопинговият център 
осъществява мисията си, като в 
борбата срещу допинга пази дос-
тойнството и правата на всеки 
спортист и спазва национално-
то и международно законода-
телство, Световният антидо-
пингов кодекс, международните 

стандарти към него и други до-
бри практики.

Антидопинговият център 
си сътрудничи със Световната 
антидопингова агенция и други 
национални и международни ин-
ституции и организации, имащи 
отношение към превенцията и 
борбата срещу използването на 
забранени субстанции и забране-
ни методи в спорта. Понастоя-
щем, Антидопинговият център 
извършва дейността си в пълно 
съответствие със Световния ан-
тидопингов кодекс, след успешно 
преминат одит през 2018 г. от 
Комитета за преглед на съот-
ветствието с Кодекса.

Международно акредитира-
ният орган за сертификация 
„AFNOR Groupe“ сертифицира 
Антидопинговия център по ISO 
9001:2015 за следните дейности: 
„Осъществяване на допингов 
контрол в спорта. Обучение и 
оторизиране на членове на анти-
допингови екипи. Антидопингово 
обучение за превенция на употре-
бата на забранени субстанции и 
методи в спорта. Издаване на 
разрешения за терапевтична 
употреба.“.

Заключение 

Направеният исторически 
анализ в настоящата разработ-
ка, показва, че антидопинговото 
движение е система със силно из-
разена институционализация и 
подкрепа от редица международ-
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ни организации, правителства, 
медии, търговски компании и др. 
Неговата значимост за запазване 
интегритета на спорта, борбата 
и превенцията на употребата на 
допинг, е безпрецедентна, като 
това е видно от многостранния 
отзвук при разкрити случаи на 
постигнати победи чрез измама. 

Тези случаи показват влияние-
то и отговорността, които но-
сят антидопинговите организа-
ции, като същевременно се пови-
шават и изискванията към тях. 
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