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Традиционната единадесета научна конференция „Съвременни тенденции на
физическото възпитание и спорта" се провежда с финансовата подкрепа на СУ
„Св. Климент Охридски", чрез участие в проект за частично финансиране.
Независимо от факта, че Софийският университет, най-старото висше
училище в България, разполага с оскъдна собствена спортна база (проблем,
който е в процес на разрешаване), Департаментът по спорт осъществява както
учебна и тренировъчна дейност със студентите от 16-те факултета на
Университета, така и научноизследователска дейност.
В редовни занимания със спорт са обхванати над 6 000 студенти, вкл. и
студенти със здравословни проблеми. Представителните отбори по различните
видове спорт се класират в челните места в студентски и държавни първенства,
като Софийският университет традиционно се нарежда на второ място след
Национална спортна академия.
За постигнати успехи в спорта, повече от 20 години (от 1998 г.), Софийският
университет награждава най-добрите си спортисти-студенти и препо-давателитреньори, а снимките и наградите са изложени на видно място в Университета
през цялата година.
Усилията на преподавателите по спорт са насочени към подобряване на
качеството на обучение и преподаване, прилагайки научен и педагогически
подход при решаването на проблемите. Преподавателите от Департамента по
спорт си поставят реални задачи за разширяване на обхвата на спортната
дейност сред студентите, преподавателите, служителите и техните деца.
Както преди 90 г., така и днес, основна задача на преподавателите по спорт
от Софийския университет е масово разпространение на спорта сред студентите
в сътрудничество с професорите и под контрола на компетентни спортни
ръководители.
Развитието на научноизследователската дейност се изразява в защитени
докторски степени и повишаване в академични звания, както и подобряване на
методиката на обучение и тренировка. Привлечени са в научна дейност и
външни за университета спортни педагози.
В подкрепа на дейността са провеждат както настоящата конференция, така и
научни семинари и конференции, тематични заседания и кръгли маси, издават са
научни сборници и годишници на ДС, участва се в научни проекти, обновява се
библиотечния фонд на създадената собствена библиотека за спортна и
педагогическа литература.
В международния научен форум, освен специалисти - педагози по физическо
възпитание и спорт от България, участват и автори от други страни като Албания,
Беларус, Казахстан, Македония, Полша, Сърбия, Турция, Русия и др.

Статистиката от проведените научни конференции в началото като „Оптимизация
и иновации в учебно-тренировъчния процес" (2009-2011) и „Съвременни тенденции
на физическото възпитание и спорт" (2012-2019)
е следната:
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Сборникът с публикациите от конференцията се предоставя на научния форум и
участниците имат възможност да получат екземпляр.
Редакционният колектив благодари на всички участници и гости за възможността
ежегодно да разменяме научни и професионални идеи.
проф. д-р Анжелина Янева
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РЕКРЕАЦИЯТА, АНИМАЦИЯТА И
СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ

СПОРТНА АНИМАЦИЯ В ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ФОРМИТЕ ЗА
ПРАКТИКУВАНЕТО ИМ
АНТОН ХИДЖОВ

ANTON HIDZHOV. SPORTS ANIMATION IN MOUNTAIN TOURIZM. DESCRIPTION ON THE
SPORTS ACTIVITIES AND FORMS IN THE SPORTS PRACTIS.
Абстракт: На основата на теоретичен и сравнителен анализ използвахме системно структурния подход и
очертахме някои проблеми на спортната анимация в планинския туризъм и описахме най-търсените дейности
и формите за тяхното практикуване. Ключови думи: спортна анимация в планинския туризъм, дейности и
форми за практикуването им.
Abstract: Based on theoretical and comparative analysis we tried to outline some of the possible solutions some of
the possible solutions and problems in mountain tourizm and describe the sports activities and forms.
Key Words: Sports animation in mountain tourism, activities and forms

„Туризмът е специфична човешка двигателна дейност, която се извършва в
извънежедневна, обикновенно природна среда. Най-често тя се практикува в
свободното време и в повечето си форми е свъзана с физическо натоварване." [5].
Разглеждайки туризма не като работа, а като доказано средство за рекреация
откриваме определени празноти в приложението му като средство за осмисляне на
свободното време на туристите. Докато в хотелиерството, ресторантьорството,
транспорта и други дейности, съпътстващи туризма, се наблюдават и са въведени
значителни новости типични за световните стандарти, в сферата на организирането
на свободното време в туризма има определени пропуски. Особено силно изразена е
тази тенденция в планинския туризъм.
„Интересът към развлеченията, рекреацията и спорта са катализатор в развитието
на туризма" [4]. За съжаление все още в предлаганата туристическа услуга се
съдържат основно нощувка, хранене, транспрот, което не може да задоволи
потребностите и изскванияна на съвременния турист. Тук е мястото на спортната
анимация като дейност, съпътстваща предлагането на услуги и изживявания за
осмисляне на свободното време. „В началото на ХХ! век сме свидетели и преки
участници в един бълзо „смаляващ се" свят. Новите технологии и световната
информационна мрежа навлезаха в съвременния бит на човека." [2]. Това предявява
сериозни претенции към предлагания туристически продукт и по специално в частта
на спортната анимация (организиране на свободното време) на туриста.
Етимологията на думата анимация е от латинското „anima" и „animus", което
означава живот, душа, дух, съживяване, въодоушевление. В музиката, във
филмопроизводството се използват съответно като темпо и рисуване на филми оживление. В туризма това оживление дава същността на орагнизиране на
свободното време на туриста със спортни дейности.
В литературата третираща проблемите на спортната анимация в туризма няма
унифицирано определение на понятието „спортна анимация". Според Кун, спортната
анимация съществува от дълбока древност [3].
„Анимацията и в частност спортната анимация е явление, което има глобален
характер в индустрията на свободното време и в частност на туризма" [6].
Според Дойчин Боянов спортната анимация е: „Дейност насочена към ангажиране
на свободното време на туристите със спортни занимания" [2].
Всички тези и други известни определения за дейността, наречена спортна
анимация, ни навеждат на следното обобщение: Анимацията и в частност
спортната анимация е дейност за организиране и осмисляне на свободното
време на туриста чрез средствата на спорта и двигателната активност.
Целта на настоящата разработка е да бъдат описани и класифицирани спортните
дейности и формите за тяхното практикуване, според тяхното приложение в
спортната анимация.
Методология на изследването
При изучаване на закономерностите и взаимовръзките на спортната анимация с
други области от живота използвахме системно структурния подход. За постигане
целите на разработката приложихме методите на теоретичния и сравнителен анализ
на проучените от нас литературни источници.
Според Малчев и кол. анализът на достъпните литературни източници ни насочва
към различни области на човешкото развитие, като например култура, изкуство,
медицина и др. Именно свързването на тези области с анимационния продукт
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обуславя и различните видове анимация, а именно - културно-познавателна,
художественотворческа, спортно-развлекател-на анимация. Разбира се в някои от
формите предлагани на туристите тези видове се преливат от един в друг вид.
Например, посещението на някоя културна забележителност и запознаването с
историческите забележителности на бита и културата на определеното място найчесто е свързано с определена физическа активност, както и с възможности за
релаксационни и рекреационни дейности.
Друга класификация, според мястото на което се прилага спортната анимация,
разделя спортната анимация на морска и планинска.
Именно цитираните по-горе видове анимация и необходимостта от все по-пълно
задоволяване на желанията и интересите на туриста са дефинирали следните типове
анимация [2]:
> анимация чрез движение - удовлетворява необходимостта от движение;
> анимация чрез преживяване - удовлетворява потребностите от среща с
новото, неизвестното, неочакваното;
> анимация чрез общуване - удовлетворява необходимостта от общуване с нови
и интересни хора;
> анимация чрез успокояване - удовлетворява потребността от психическо
разтоварване;
> културна анимация - удовлетворява потребността от духовно развитие и
приобщаване към културно историческите ценности;
> творческа анимация - удовлетворява потребностите от демонстрация на
собствените творчески възможности;
> детска анимация - да осигури на децата, придружаващи родителите си
подходящи занимания и развлечения.
Особеностите на природните дадености на България - релеф, климат, води, флора
и фауна обосновават широкия обхват на нови и търсени от туристите спортни
дейности в планински условия. Тук ще се опитаме да опишем съвсем кратко найпопулярните и приложими дейности и форми на практикуването им в планинския
туризъм. Особено търсени и практикувани са по-екстремните дейности които биха
донесли нови, неусещани досега преживявания и емоции на туриста. Разбира се тези
по-екстемни дейности са свъзани с определени рискове, коeто от една страна ги
прави толкова търсени, но и понякога опасни. Това изисква от спортния аниматор да
възлага тези дейности на опитни и можещи да взимат бързи и правилни решения
квалифицирани специалисти, които да осигурят максимална безопасност за
ползващите спортно-анимационния продукт.
По-долу е представено кратко описание на някои от най-популярните и търсени
дейности и формите на тяхното практикуване.
1. Пешеходен туризъм - най-достъпната и лесна за практикуване дейност както в летни, така и в зимни условия. Не изсква особена подготовка, но особено в зимни условия, изсква добра и качествена екипировка.
Форми за практикуване на тази дейност са еднодневни излети и много дневни
походи, екскурзии и експедиции. Някои от формите и маршрутите изискват
квалифициран водач.
2. Особено популярна и набираща все повече привърженици нова форма на активност и изживяване е трекинг. - Трекингът представлява „пътешествие - пеша или с първобитни превозни средства (коне, мулета, камили,
волски коли, шейни теглени от кучета или елени) в нови непознати планини
и места на света" [1].
Според Ал. Шопов прекалено урбанизираният свят, в който живеем, поражда
стремежа на много хора в съвременното общество да излязат от ежедневието си и да
търсят нови и привлекателни дестинации по планетата Земя. Спортно-туристическите
анимации в естествена природна среда са едни от най-предпочитаните възможности
за физическо натоварване и психическо релаксиране. През последните години в
отговор на това търсене, наред с традиционните форми на туристически услуги,
възникнаха алтернативни форми, като трекингите до близки и далечни планини, в
стремежа на хората да задоволят нарасналите си потребности от двигателна
активност [7].
След промените от 1989 г. и отварянето на широки възможности за пътувания в
нови и непознати планини и места, тази форма особено практикувана във високата
планина все повече набира скорост и привърженици. Изисква сериозна физическа
подготовка, добра екипировка и квалифициран водач.
3. Скално и ледено катерене - изключително популярна дейност в
двете и разновидности - скално катерене и катерене по замръзнали водопади. В частта скално катерене, то може да се практикува както на скали,
така и на изкуствени катерачни структури (катерачни стени на закрито).
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Освен на замръзнали водопади в развитите зимни курорти ледено катерене може
да се практикува на искуствено създадени ледени катерачни кули, което е значително
облакчение за туристите и същевремнно значително по-лестно привличащо нови
ентусиазирани потребители на тази услуга. Изисква добра екипировка и елементарни
познания за екипировката, някои принципи на осигуряването, основни приниципи на
катеренето. Провеждането и да става под ръководството на квалифициран
специалист.
Най приложима и популярна и същевременно безопасна форма на практикуване
както на скалното така и на леденото катернене е катеренето с горна осигуровка.
4. Преминаване на „Виа Ферата" - преминаване на алпийски маршрут, обикновенно от ниска категория на трудност, оборудван с необходимите за осигуровка най-често железни въжета, клинове и стълби. Наименованието идва от превода от италиански, който означава „железен път".
Изисква специализирана екипировка (седалка, осигурителен ремък и добри
обувки), която може да се отдава от организатора под наем. Провежда се само с
квалифициран водач.
5. Планинско колоездене (маунтин байк) - преминаване на определени маршрути в планински условия с планински велосипед. Изсква добра
физическа подготовка и съвременна екипировка.
Популярната форма на практикуването му е еднодневни или много-дневни коло
походи по планински пътеки и горски пътища. Удачно е да се комбинира с някои
различни спортни и други дейности. Например, комбинация от планинско колоездене
и водни преходи с каяк по езера и язовири, или използвонето на колопохода като
възможност за посещение на исторически и културни забележителности. Да се
провежда от квалифициран специалист.
6. Ски походи - през последните години ски походите (движение със
ски с повдигаща пета и колани) придобиват изключителна популярност.
Природните дадености на България, както и голямото търсене на дейността на значителен контингент от туристите (както чуждестранни така и
български) са сериозна предпоставка за широко прилагане на ски походите в туристическия продукт.
Необходима е специална екипировка която може да се отдава под наем от
аниматора, добро владеене на ски техниката особено тази на каране в необраотени
терени и типичната за зимни преходи лична екипировка. Най-популярните форми на
практикуването на ски походи са излет, многодневен поход и комбинацията от излет с
каране в планински улеи и необработени склонове.
Друга популярна и състезателна форма са състезанията по ски рали, практикувани
в доста от планинските курорти. Основната привлекателност е състезателният
елемент. Тази форма изисква сериозна подготовка от организатора за подбор на
безопасни и преодолими от участниците маршрути, както и съответната организация
по осигуряване на награди и церемонии по откриване и закриване на състезанието.
Изисква сериозна подготвка от аниматора за преценка на обективните опасности
в зимната планина (лавини, снежни козирки). Провеждането и да става под
ръководството на кфалифициран специалист.
7.
Придвижване
със
снегоходки
представлява придвижване
по
снежни склонове със снегоходки. Използването на снегоходките като
средство за придвижване и съхраняване на силите на практикуващия
е познато от дълбока древност, когато предимно ловците са използвали
снегоходките като средство за преследване на дивеча.
Не изисва скъпа специална екипиравка, но изсква сравнително добра физическа
форма от практикуващите. Ползва се с добра популярност сред чуждестранните
туристи и по слаба такава сред българския турист. Най-популярната форма е излетът и
в редки случаи многодневният поход.
8.
Бънджи скокове - скокове с ластично въже от високи надвесени
скали, проломи, мостове, кранове и специални установки. Една изключително атрактивна дейност, високо емоционална и много търсена от
туристите. Някои автори я определят като възможност за каляване на
психиката и тренировка на волята.
Изисква специализирана екипировка (ластично въже, седалка и специализиран
алпийски инвентар). Провежда се от квалифициран специалист.
9. Рафтинг, каякинг, водни пътешествия - три изключително популярни
дейности по вода, пораждащи огромен интерес и търсене от туристите.
Рафтингът представлява спускане с надуваема лодка по бързи пълноводни реки.
Обикновено екипажът на една лодка е 4 или 6 човека и водач на лодката. Това налага
работа в екип за изпълнение на командите на водача и успешен и пълноценен край
на спускането.
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Каякинкът представлява спускане по буйни, пълноводни реки и бързеи с лодка
„каяк". Изисква предварително обучение и знания за управлението на лодката и
поведението на гребеца в буйни води и екстремни ситуации. В някои страни е
популярна и състезателната дисциплина „воден слалом", която се изпълнява с лодка
„каяк" и се преминава състезателно трасе с определени врати. Отчита се постигнатото
време и наказателните точки за погрешно преминаване на вратите.
Водните пътешествия представляват едноднвни или няколко дневни преходи с
едноместна или двуместна лодка „каяк" в туристическата му разновидност по езера,
язовири и големи водни пространства. Тази дейност може успешно да се комбинира с
преминаване на сухоземните учасъци между различните водни басейни с планински
велосипеди или използвайки средствата на ориентирането с карта и компас.
Посочените водни дейности изискват специална екипировка и оборудване (лодки,
спасителни жилетки, каски, неопренови костюми, гребла), които се предоставят от
предлагащия услугата. Тези дейности трвябва да бъдат провеждани от квалифициран
специалист и добри водачи.
Популярните форми на провеждане на тези дейности са единични спускания, в
някои от случаите осъществяване на няколко опита а при водните пътешествия много
дневни походи.
10. Ориентиране - това е вид спортна дисциплина, при която участникът трябва, с помощта на карта и компас, да премине през определен
брой контролни пунктове за максимално кратко време. Друга разновидност на тази дейност е работата (ориентирането) с Джи Пи Ес системата
(съответно Джи Пи Ес карта и уред).
Изисква специализирана екипировка (топографска карта, компас, Джи Пи Ес) както
и удовлетворителна физическа форма от практикуващите.
Състезателните маршрути трябва да бъдат подготвяни от квалифициран
специалист и съобразени с нивото на подготовка на участниците.
11. Височинен туризъм (алпинизъм) - представлява преминаване на
маршрути (трекинги най-често през високи превали) и изкачване на високи върхове (над 5 000 м). В последните години придоби значителна
популярност сред широк кръг от хора от всички области на живота.
Изисква добри познания за високата планина, опасностите в нея, добра
специализирана екипировка, високо ниво на физическа и техническа подготвеност,
квалифициран водач. Това е една от екстремните дейности. Самото и наименовани не
крие някаква особена екстремност, но при всички случаи особено за лаиците в
областта е важно да се знае и дебело да се подчертае, че ударението не пада върху
„туризма", а върху думата „височинен". Пребиваването и дългият престой на голяма
надморска височина и съпътстващото понижено парциално налягане на кислорода на
тези височини представляват сериозна заплаха за здравето на практикуващия, ако не
бъде проведена добра аклиматизация на организма и съответно следене поведението
на туриста от квалифициран водач.
Популярната форма на провеждане на дейността е експедиция или трекинг.
12. Пещерен туризъм - представлява посещения в облагородени и
екипирани пещери, имащи за цел да запознаят посетителя с особеностите
на пещерната флора и фауна, красивите пещерни образувания, разкритите
археологически находки и популярните за региона легенди и предания,
както и с бита на пещерния човек, населявал пещерите в древността.
Не изисква специализирана екипировка. Необходим е добър водач, запознат с
особеностите, историята и битието на пещерите. Най-популярната форма е
еднодневно посещение, което може да бъде комбинирано с коло или воден поход,
скално катерене или други дейности.
13. Преминаване на еко-пътеки както пеша, така и с планински велосипеди - акцентът при тези дейности е върху опазването на планинската
среда, флората и фауната на региона, бита и културата на местното население и разбира се възможността за релаксация чрез физическо натоварване.
Най-популярната форма е еднодневен излет, комбиниран с посещение на
културни забележителности и кулинарни дестинации. Изисква велосипед и
квалифициран водач, познаващ особеностите на района, флората и фауната, бита и
традициите на местното население.
Заключение и обобщения
Съществува сериозна празнота в предлагането на спортно-анимацион-ни услуги
особено в планинския туризъм, като част от турискическия продукт. Това налага нов
активен подход към рекламирането и предлагането на нови и търсени от туриста
дейности, които да осмислят свободното му време и да предизвикат сериозни
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емоционални изживявания, явявайки се още едно „завоевание" в палитрата от
постижения на туриста.
Особен интерес представляват дейностите, свързани с екстремни спортове и
дейности свързани с високо емоционални изживявания. Същевременно не трябва да
се забравя, че повечето от тях крият някои рискове.
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Това изисква да се организират и провеждат от високо квалифицирани специалисти в
областта, които да гарантират на участниците максимална сигурност и безопасност на
проявите.
Особено удачни са комбинираните дейности, водни и коло походи, ски поход и
каране в необработени терени (екстремни ски или сноуборд), пешеходни походи
комбинирани с посещения на културни и исторически забележителности и др.
Организаторът на предлаганите услуги (дейности) трябва да проявява
изключителна гъвкавост по отношение на формите за практикуване, като съобразява
свободното време и желанията на туристите с възможностите за комбиниране на
различни форми на практикуване на желаните дейности.
В заключение нашето виждане е, че спортно-анимационните услуги като цяло и
особено в областта на планинския туризъм, базирани на желанието на туриста за нови
атрактивни изживявания, е необходимо да намерят значително място в предлагания
туристически продукт. Това би било допълнителен притегателен фактор в
повишаването на интереса на туристите към изключителните природни, културни и
исторически дадености на България и предлагания от нас туристически продукт.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA

УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В СПОРТНИ
ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО
БИЛЯНА ПОПЕСКА, ДЕСПИНА СИВЕВСКА & ЦВЕТАНКА РИСТОВА

POPESKA BILJANA, SIVEVSKA DESPINA & RISTOVA CVETANKA. PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN
OUTDOOR SPORTS
Абстракт: Да спортуваш на открито има много ползи за психологическо и физическо благосъстояние, здраве и
физическа активност. Целта на настоящото проучване е да определи навиците на учениците да бъдат сред
природата и да спортуват на открито в естествена среда, както и да идентифицира мнението и интереса на
учениците за участие в дейности на открито. Проба от проучване е проведена от 77 респонденти, студенти от
университета Гоце Делчев в Щип, Република Македония. Беше приложен специално проектиран въпросник.
Въз основа на резултатите учениците предпочитат да бъдат сред природата винаги, когато условията
позволяват и главно през пролетта; избор на различни форми спорт на открито, главно туризъм, бягане или
колоездене. Студентите имат различен интерес към зимните спортове на открито и спортовете с адреналин.
Получените резултати предполагат голям интерес към спортовете на открито. В тази връзка университетите
трябва да работят за популяризирането на различни програми за спорт на открито и неговото прилагане както
като редовна учебна програма, така и извънкласна дейност. Ключови думи: физическа активност,
университет, студенти, упражнения на открито, природа.
Abstract: Being outdoor and practicing outdoor sports has many benefits for psychological and physical well - being,
health and physical activity level. The purpose of this study is to determine students' habits for being in nature and
exercising outdoor in natural environment, as well as identify student's opinions and interest for participation in
outdoor activities. Study sample was conducted of 77 respondents, students at Goce Delcev University in Stip,
Republic of Macedonia. Specially designed questioner was applied. Based on the results, students prefer to be in
nature whenever whether conditions allows and mainly in spring; choosing different forms of outdoor sports, mainly
hiking, running or cycling. Students have different interest for winter outdoor sports and adrenalin sports. Obtained
results suggest on great interest for outdoor sports. In this regard, universities should work on promotion of different
outdoor sport programs and its implementation both as regular curriculum or extracurricular activity. Key Words:
physical activity, university, students, exercise outdoor, nature.

Introduction
Physical activity can be done in different environments and in different environmental
conditions. When practicing different forms of indoor sports, several constrains including
sustainability of the infrastructure, limited place, limited number of participants defined by
available space as well as many financial requirements should be consider. These limitations
are not a case when considering exercising outdoor. Even more, exercising outdoor could
be suggested as a solution when there is limitations related to lack of material facilities,
limited space or financial constraints. Many study reports suggested on benefits for both
mental and physical well - being when being in nature and exercising outdoor in nature
environment [1, 6, 9, 11]. Positive engagement, better revitalization, decrease of tension,
confusion, anger and depression [6]; greater enjoyment, cognitive functioning, better sleep
[2] and improvement of individual well - being [9] were reported when exercising outdoor
in natural environment. Regarded the changes in physical fitness and well - being, there is
evidence that exercising outdoors requires less exertion than exercising indoors [5] and has
better effect on fatigue recovery [10]. Positive relation is also reported between perception
of personal health, stronger nature relatedness and outdoor exercise [7, 13]. Outdoor
sports are also positively related with social benefits, active citizenships and environmental
awareness [7]. Summary results from numerous studies that investigate the effect of being
active in nature and participating in outdoor sports suggest on positive effects toward
physical health, mental health and wellbeing, education, life - long learning, active
citizenship, crime reduction and anti - social behavior [7].
All previously mentioned study evidence support the idea of greater benefits from
outdoor exercise in natural environment. Yet, selection of type and place for outdoor
exercise is highly conditioned by many objective and subjective factors. Objective factors
includes mainly available green spaces or natural environments that are close to residential
place and are suitable for outdoor exercise; safety issues; climate factors (high or low
temperatures, fog); air pollution etc. Subjective factors are related with individual
preferences for type of selected activity, available time, need of professional guidance and
support etc.).
Considering all previously presented benefits of outdoor exercise, we pointed our
interest on identification of student's interest and level of participation in different outdoor
sports.
Method of work
The subject of this study are students at Goce Delcev University in Stip, Republic of
Macedonia, particularly their personal habits and interest for outdoor activities.
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The purpose of the study is to determine students' habits for being in nature and
exercising outdoor in natural environment, as well as identify student's opinions and
interest for participation in outdoor activities. Particularly, we were interested in factors that
determine the choice of place, period, available time and frequency of being in nature;
activities that students prefer outdoor; interest for outdoor sports and preferred types of
outdoor exercises.
The study sample was comprised from 77 students in last year of studies from different
Faculties at Goce Delcev University in Stip, Republic of Macedonia. The research was
conducted in May/June, 2019.
For the purposes of the study, we used specially designed questioner. Beside general
information (gender, year of study, selected faculty and study program) the questioner was
comprised from 11 close type questions with multiple items. From total number of
questions, 10 had possibility for only one choice and one question had possibility for
multiple choices (form of physical activity practiced outdoor).
Obtained results are analyzed and presented using descriptive statistics: frequencies (f),
percents (%). The data from the research were calculated using the statistical package SPSS
19. Obtained data are also presented graphically.
Results and discussion
The study sample was comprised from 77 students from 10 Faculties at Goce Delcev
University. From the total sample of participants, 57% were males and 43% were females.
The largest number of respondents, particularly 83% were students in final (forth) year of
study, followed by 12% in second year and respectively 5% in first and third year of studies.
First condition for practicing outdoor sports is to love to be in nature. Therefore, we
were interested whether students prefer to be outdoor in nature, indoor, both or mainly
don't want to be outside. Based on student's answers, 58% want to be in nature whenever
they have opportunity and available weather conditions, followed by 23% that mainly want
to be in nature and 11% that want equally to be indoor and outdoor. When choosing to be
outdoor, 35% prefer to be far from the place of residence and equally 35% want to be both
close or far from the place of residence. Interest for being in nature whenever possible as a
part of leisure time activities is also confirmed on study conducted with students from
Macedonia, Bulgaria and Slovenia [14].The obtained answers suggest that besides being in
nature, students also want to visit new and interesting outdoor places that are not related
with their everyday place of residence. This suggest that the local communities and state in
general should invest more in green spaces and creating facilities in nature that can be use
as sightseeing places, tourist tours, to create hiking and cycling trails etc. Providing facilities
that will be enjoyable for visitors, ecologic and nature friendly, will motivate people to be
outdoor more, both for rest and physical activity. Based on our views, this can be done by
promoting urban sport in city environment (outdoor playgrounds in the city, green spaces
adapted for sport and rest, parks etc.) as well as promoting alternative and rural tourism
out of city surrounding. Providing such facilities will be beneficial for people in sense of
spending time at fresh air, socialization, quality and active use of leisure time.
We were also interested about the criteria that mainly determines the stay and activity
in nature. For 33% available time is the first determining factor for being outdoor, followed
by 3 1 % for whom all three factors including available time, friends and finances determine
the stay and activity outdoor. These results suggest that outdoor activities and being in
nature is important element of leisure time and that this activities could be easily organized
and practiced without additional financial constraints. Considering the time that we are
living in and knowing the fact that leisure time is becoming a luxury, efforts of universities,
communities and state should be focused on emphasis of benefits of quality and organized
leisure time spend outdoor in natural environment for overall health, physical, emotional
and mental wellbeing and social interaction. Benefits of structured and quality leisure time
in confirmed in many studies that evidence for great impact of human life, in sense of
greater happiness and personal satisfaction [4], self - control and psychological wellbeing
[3] etc.
Beside residence outdoor, we were particularly interested for participation in outdoor
physical activities and outdoor sports, preferred type of outdoor activity, importance of
physical activity in students life and weekly frequency of their participation. Results from
students' answers on first two questions are presented in Graphic 1 and Graphic 2
respectively. As presented in Graphic 1 , 69% of the students practice are physically active
outdoor when weather conditions allows, while small percent of students are physically
active both indoor and outdoor. For the type of the activity in nature, half of the students
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Graphic 1 . Elements for bring in nature

Graphic 2 . Preferred outdoor activities

( 5 1 % ) prefer outdoor sports (hiking, running, cycling), 1 4% prefer to relax in nature
(listening to music or reading a book), 14 % prefer picnic with family (Graphic 2). These
answers again leads to the requirement for creating outdoor spaces that will provide
facilities for all family and all ages for outdoor sport and relaxation (hiking and cycling
trails, resting areas, outdoor fitness etc.). When speaking about being in nature with family
and friends, some studies evidence about the positive relation between being outdoor with
parents, nature relatedness and participation in outdoor sports later in life [ 1 1, 1 3, 1 4] .
Student's interest for exercise in nature and greater interest for participation in outdoor
sport more than in indoor sports is also confirmed in many studies on samples including
university students or young adults [ 1 3] .
Asked about the importance of physical activities in their lives, we received
conformational answers. Particularly, for 38% physical activity is equally important as other
activities and practice them whenever they have possibility; 32% consider them important
and practice them as addition of everyday activities, while 26% consider them very
important and physical activity is one of the priorities in their life.
Regraded the frequency of practicing outdoor sports on weekly level, half of the
students, particularly 51% are active 2-3 times per week, 36,5% are active only once per
week, while rest of the students are active 4-5 or 6-7 times per week. This is expected
considering previous statement that available time is the first determination factor for
being outdoors. Weekly frequency of PA of students 2 - 3 times is also reported in other
studies with university students [14, 15].
Asked about season or the period of the year when most prefer to be outdoor,
practicing outdoor sport activities, spring is chosen by most of the respondents (45,5%),
followed by spring (25%) and less students chose autumn and winter. Number of the
students (22%), selected all year as period for outdoor activities. Preferring spring for
outdoor activities is very much expected considering the natural desire to be outdoor when
winter finishes, temperatures rises and nature awakes. In this regard, we must emphasis the
natural potentials that Macedonia has for practicing sports and outdoor activities during
whole year. Numerous ski resort, natural lakes and mountain landscapes that already had
developed or are in process of development of rural tourism, put Macedonia on tourist
map that offer possibilities for outdoor sport and recreation activities during whole year
[10].
Closely related with seasons and period of the year for different outdoor activities, we
were interested about practicing winter sports and adrenalin sports. From total number,
26% are fans of winter sports (skiing, snowboarding) and practice them each season; 27%
love this sports but have never tried them, while rest of the participants in the study haven't
taught about this possibility so far. Regarded the adrenalin sports, 20% of the students
have tried some of them (mountain biking, motocross races, paragliding, alpinism etc.),
33% are fans of these sports but have never tried, while the rest of the participants haven't
taught about that or are not so adventurous and don't like them. Student's interest for
extreme sports is quite expected considering the amount of adrenalin during such
activities. Similiar results are obtained on sample of Turkish student, determine higher
interest for these type of sports, especially mot or sports for male students. Compared with
them, female students that perceive land and water adrenalin sports [10]. Selection of the
activity depends from on students' subjective understanding and valuing of the unique
meanings in physical activities and (b) suggest that holding interest is person- and activityspecific, implying that physical educators should focus on student-activity matching when
making curricular decisions. [13].
We were also interested what do students think for the potentials of our country for
outdoor activities and adrenalin sports. While 48% consider that Macedonia has particular
potentials for such activities, other 42% consider that our country is very rich regarded this
issue and has many potentials for outdoor sport, winter sports and adrenalin sports. This is
also confirmed in many studies oriented on promotion on sport tourism in Macedonia
[10].The question is are these potentials used enough? Are they promoted enough? Are we
working on their maintaining? Are we working on education on young generation how to
use the possibilities of the nature, how to participate in different outdoor sports and
meanwhile, how to keep the environment clean and safe. Furthermore, regarded to
education, the question is: Are we using the environment resources to promote sport on
right way? Are use the nature potentials correctly so they can be put in service of
development of different personal qualities? How can we use these potentials in order to
promote healthy and active living? Many of the answers on this questions include the
universities and their role to educate young people for healthy and active lifestyle, using
natural resources as arenas for sport and outdoor exercises and in the same time
protecting the environment and our residential surrounding. Their role also could be
identified in offering different forms of outdoor sports as regular of extracurricular
activities, promote different outdoor activities and facilitate the access and participation in
sports that had some specific requirement including financial issues etc.
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Conclusion
Being outdoor and practicing different outdoor sports has multiple benefits for the
personal wellbeing, socialization, health but also for contacting more with the environment
and nature. Such contacts will provide greater awareness of our environment and
surrounding and greater care for the environment around us. Results from or study
evidenced that students wants to be outdoor and having contact with nature. The amount
of time spend in nature depends mainly from the available time and less from financial
aspect. When being in nature, students prefer mainly sport activities and outdoor sports,
mainly 2 - 3 times per week. Some of the requirements are related with distance of the
outdoor place and facilities that it has. Working on facilities that will be enjoyable for
visitors, ecologic and nature friendly, will motivate people to be outdoor more, both for rest
and physical activity. But is not just providing good conditioned places for outdoor sports.
Promotion of different forms of outdoor sports is also very important, especially when it
comes to some sports that are not so popular or are quite adrenalin sports. In all these
noted aspects of promotion of outdoor sports and use of natural potentials for recreational
and health purposes, education is important element. And when comes to education and
promotion of outdoor sports, universities has important role. Outdoor activities could be
easily organized and promoted at Universities in Macedonia considering the configuration
of the nature with numerous mountains and rivers that provide possibilities for different
physical activities during all seasons [10]. Republic of Macedonia offers great possibilities
for development of recreational activities such as hiking, walks in nature, train running,
riding horses and extreme sports like rock climbing, alpinism, paragliding, mountain biking,
snowboarding, skiing and kayaking. Promotion of these activities is not just possibility for
promotion of healthy and active lifestyle but also a possibility to promote tourisms and
tourist attractions. Promoting sports tourism into education, through various methods will
ultimately lead to a legacy of quality experiences and outcomes for all students, and in the
Republic of Macedonia, the development of sports tourism on university level may even
contribute on breaking the seasonality in tourism in the Republic of Macedonia.
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ПРИЛАГАНЕ НА ГУА ША ТЕРАПИЯ ПРИ МУСКУЛНИ БОЛКИ И
ТРАВМИ НА ОПОРНО ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
ИВАЙЛО ПРОКОПОВ

PROKOPOV IVAYLO. APPLICATION OF GUA SHA THERAPY IN MUSCULAR PAIN AND INJURYS OF SUPPORTYNG AND
MOTOR APPARATUS

Абстракт: Проблемът при контролиране на болката причинена от прекомерно претоварване при повечето
хора в днешния забързан живот, е че те нямат възможност да отделят достатъчно време за почивка и лечение.
Поради тази причина постоянно се търсят нови и по-ефективни и бързо действащи методи за лечение на
травми от различен произход. Именно такъв метод е Гуа Ша терапията. Ключови думи: injuries, Gua sha,
treatment, pain
Abstract: The problem with controlling the pain caused by excessive overwork typical for most people in our hectic
life nowadays is that they cannot possibly spare enough time for treatment and relaxation. Therefore, new, more
efficient and fast-acting methods are being sought for the treatment of traumas of different origin. Gua sha is just
such a method. Key Words: injuries, Gua sha, treatment, pain

Увод
Гуа Ша е много стар метод за лечение, използван още в древността от Китайската
медицина. Гуа Ша означава стържа болест („гуа" - стържа, „ша" - болест, драскотини).
Предимствата на Гуа Ша метода са следните:
>
процедурата е приложима върху всички мускулни групи, поради което има
много широк спектър на приложение;
>
не изисква предварителна подготовка на мястото на третиране;
>
той е високо ефективен и има положителен ефект, още след първата
процедура.
И поради тази причина Гуа Ша терапията се прилага успешно при болки с
различен произход [1,4,7].
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Снимка 1. Гуа Ша камъни за терапия

Инструментите използвани за прилагане на метода са с разнообразна форма и
размери, а също така са изработени от различни материали. В практиката на
китайската медицина се използват предимно нефритени пластини с различна форма
съобразно третирания участък (сн. 1) . В Европа се използват парчета от рог, а в
Америка е направена модификация на метода наречена „Грастън" и при него се
използват специфични инструменти от медицинска стомана.
Механизмът на Гуа Ша се основава на биологичния ефект вследствие на
постъпателните движения с работния инструмент. Той активира макрофагите
(произлизат от моноцитите; осъществяват фагоцитоза, усилват имунната активност на
лимфоцитите) и фибробластите (това е основен клетъчен вид; образуват основната
субстанция на съединителната тъкан и трите вида влакна - колагенни, еластични и
ретикуларни). Също така редица проучвания са установил, че чрез този метод се
стимулира образуването на ензим, който има антиоксидантни свойства, ензимът НО1. Хемоксигеназа-1 е индуцируема изоформа на контролиращия разграждането
ензим на хем до желязо, въглероден окис (СО) и биливердин , който от своя страна се
метаболизира до билирубин (BR). Действието на НО-1 се осъществява чрез крайните
продукти от индукцията на този ензим. Механизмите на протекция се основават на
антиоксидантна активност на билирубина, секвестрация на желязото от феритина и
антифибринолити -чен и вазодилататорен ефект на СО [3,5,8].
Проучвания са доказали, че Гуа Ша подобрява нервната проводимост, особено
що се касае за периферната нервна система. Основният фактор на Гуа Ша да
облекчава болката се дължи на способността на метода да подобрява циркулацията
на кръв и лимфа в травмираната зона, както и да разнася отоци [2,6].
В зоната на извършване на лечебната процедура се постига много силно изразена
хиперемия, а в доста чести случаи е налице и спукване на повърхностни капиляри (сн.
2 ) . Едно от предимствата на прилагане на Гуа Ша е, че не се наблюдават странични
ефекти и усложнения.

Сн. 2 Реакция на тялото по време на терапия

Методология
Цел:
Да се установи ефикасността на Гуа Ша терапията при мускулна болка и травми
Задачи:
1. Да се изготви и екпериментира методика за лечение на болката и травмите със
средствата на Гуа Ша.
2 . Да се изследва ефекта от прилагане на Гуа Ша терапията върху пациенти.
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3. Да се подобри в максимална степен обективното състояние на пациента,
касаещо ОДА.
Субект на изследването:
Гуа Ша терапия е приложена на 32 . пациенти в периода 02-23 ноември 2017 г., от
тях 21 са мъже и 11 жени на средна възраст 49 г. Изследването е проведено в клиника
"Нинов" Оплакванията на експерименталната група са свързани с главоболия, болки в
гърба, травми на епикондилите и различни мускулни болки и невралгии.
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При повечето пациенти оплакванията са комплексни и обхващат зони с повече от
една мускулни групи, като при голяма част от тях се касае за хронифициран процес.
Методика на изследването
Въпреки че този метод се използва от много години, до сега няма точно
установени схеми за третиране при терапия на болезнени състояния и травми.
При провеждане на терапията с Гуа Ша всички пациенти са третирани предимно в
точките на максимално болково усещане. Като продължителността на една процедура
е от 20 до 35 мин. Честотата е 2 пъти седмично за период от 2 седмици. В основата на
прилаганата методика e идеята за намаляване ефекта на посттерапевтичната криза за
пациента. Поради тази причина, задължително условие е пациентите, да се третират
след минимум три дни от предходната терапия. Създадената от нас методика налага
преимуществено третиране на максимално болковите точки до постигане на силна
хиперемия на обработвания участък.
С цел представяне на резултатите са използвани методите на допитване за наличие
на болка и обработени с програмата EXCEL 2013, като се изчислява процентно
съотношение на отговорите.
Резултати
Прави впечатление, че при всички пациенти се забелязва подобрение още след
първата процедура. За да се онагледи ефектът от лечението се изготви скала за
оценка от 1 до 5, основаваща се на усещането на пациента за болка и свобода на
движение, като 1 е най-малко подобрение, а 5 е максимално повлияване чрез Гуа Ша
терапия.
Увеличаване обема на движение в следствие на Гуа Ша
терапия

Фиг. 1. Повлияване обема на движение
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Най-добър ефект се наблюдава при лечението на болкови състояния и травми на
гърба - 43% в лумбален дял на гръбначния стълб, 31% в торакален дял и 26% в
шийния дял. Много висок процент е на пациентите, които след терапията са
увеличили обема на движение в съответните опорно двигателни единици - 62%,
което е установено на базата на експертна оценка и отговорите на респондентите за
наличие на болка.
Процентно разпределение на успешно повлияни зони на
гръбначния стълб

Фиг. 2. Успешно повлияни зони на гръбначния стълб.

Разпределението на резултатите по скалата за оценка на ефекта от Гуа Ша
терапията след приложените процедури бе следния: при трима пациенти
подобрението е най-слабо и те дават 1 т., при шестима пациенти имаме 3 т., при осем
пациенти точките са 4 и при 15 от пациентите имаме максимален брой точки - 5.

■ брой пациенти
точки

1

2

3

Фиг. 3. Ефективност на терапията
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За подобряване на работата в тази посока е необходимо да се увеличи
контингента от изследвани лица, като максимално се неутрализира субективната
преценка на пациентите чрез въвеждане на допълнителни измерители.
Заключение
След приключване на лечението с Гуа Ша при всички пациенти беше установено,
че e на лице трайно подобрение в състоянието им, което само по себе си говори, че
прилагането на Гуа Ша терапия е един успешен метод при борбата с травми и болката
от различен произход.
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АНАЛИЗ НА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ КАТО
СПЕЦИФИЧНА ДВИГАТЕЛНА И ПОЗНАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
ИВАЙЛО ПРОКОПОВ

IVAYLO PROKOPOV. ANALYSIS OF SPORT AND TOURIST ANIMATION AS A SPECIFIC COGNITIVE AND MOTOR
ACTIVITY IN KINDERGARTENS
Абстракт: Хипокинезията е характерна особеност на съвременното общество. Научно е доказано, че
ограниченията в двигателната активност се отразяват неблагоприятно на здравословното състояние,
функционалното състояние и физическата дееспособност, влошава се дейността на органите и системите в
човешкия организъм, което от своя страна го прави податлив на стресови въздействия и заболявания.
Ключови думи: спорт, туризъм, анимация, детска градина
Abstrarct: Hypokinesia is a characteristic feature of modern society. It is scientifically proven that the limitations in
motor activity adversely affect the state of health, functional states and physical capacity, deteriorate the activity of
organs and systems in the human body, which in turn makes it susceptible to stress and disease. Key Words: sports,
hiking, animation, kindergarten

Проблемът ,,обездвижване'' и неговото разрешаване се отнася не само за по
възрастните хора, но и за децата и младите хора поради своята физиологическа,
психолого-педагогическа и социална значимост .
Детските градини са важно звено в общата образователна система. Те активно
допринасят за усвояване на социално-обществения опит, за комплексно развиване на
способностите и за формиране на творчески личности. Реализирането на тези
социално значими задачи изисква разкриването и рационалното използване на
допълнителни резерви, създаването на още по-добри условия за повишаване на
учебно-възпитателната работа в детските градини [7]. Важно изискване в това
отношение е съчетаването на високо равнище на познавателната, оздравителната и
възпитателната работа с двигателната дейност на децата. Туризмът, и особено
ходенето и игрите на открито сред природата все повече се очертават като привлекателно, интересно и лесно приложимо средство за комплексно развитие и
въздействие върху децата. Спортно-туристическата анимация допринася съществено
за многостранното развитие и реализация на децата, спомага за усвояване,
разширяване и задълбочаване на получените знания, за свързване на учебната
практика с живота [2, 4, 5]. Непосредственото общуване с природата, с културното
наследство и съвременността, изпълняват педагогически функции в системата на
образованието.
Многообразните форми на туристическата дейност са достъпни за децата от
всички възрастови групи и може да се практикува през всичките сезони на годината.
Разходки, излети, походи, туристически празници и екскурзии могат да се провеждат с
децата и без специална екипировка и съоръжения. Туристическите маршрути могат
да се избират свободно в съответствие с конкретните задачи и възможностите на
групата [1,8]. Физическото натоварване на децата може да се дозира и активно да се
използват естествените природни фактори за закаляване на детския организъм и за
повишаване на неговите съпротивителни сили.
Чрез спортно-туристическата анимация децата задоволяват своите познавателни,
емоционални, волеви, естетически, двигателни и приложни потребности. При
общуването си с природата децата се обогатяват с нови усещания, възприятия и
представи за заобикалящата ги действителност, развиват въображението и
вниманието си. Изкачването и слизането по склонове, преодоляване на естествени
препятствия, придвижването край рекички в гора и поляни, развиват у децата
наблюдателност, приятелство и взаимопомощ, както и основните физически качества
бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост. По време на излет или поход
децата усвояват основните навици за самоорганизация и самодисциплина и за
опазване на природната среда.
Туризмът предоставя широки възможности за интегриране при обучението на
децата по основните направления на учебно-възпитателната работа в детските
градини. Важна особеност на туризма е, че предоставя възможности на децата не
само постепенно да се запознаят с общите и конкретни особености на различните
предмети и явления от природната среда, но и да осмислят някои основни правила и
закономерности. В подходяща и достъпна туристическа практика децата затвърждават
усвоените умения и навици и проверяват верността на познанията от природния свят.
Спортно-туристическата анимация е неизчерпаем източник на форми, методи и
средства, които допринасят за вярното и трайно възприемане на обектите и
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явленията от природата. Разходките, излетите и екскурзиите, както и игрите на
открито в местността дават възможност на децата да почувстват голямото
многообразие от форми, цветове и звуци, характеризиращи природната среда, да
развиват наблюдателността си. Честите срещи на децата с природата, с различните
видове животни и растения допринасят за разширяване на техните знания.
Запознаването на децата с особеностите на природната среда обикновено става по
време на придвижването им по поляни, през гори, край рекички и др. Тази
специфична дейност на децата е свързана не само с наблюдение, но и с определена
двигателна дейност, което оказва благотворно влияние върху организма им.
Поведението на децата сред природата и извън нея се определя главно от
натрупаните знания, степента на осмисляне и вътрешна убеденост да се пази
природата. Изграждането на културно отношение и правилно поведение са гаранция
за правилни действия при всеки допир с природата. Необходимо е по време на
туристическия излет, поход, празник, лагер или игри в различните местности децата
да се приучат не само да наблюдават природната среда, но и да се научат да я пазят и
възстановяват. Не трябва да хвърлят отпадъци по горите и поляните, да не чупят
клони, да не скубят цветя и билки, да не развалят гнезда и леговища на животни, да не
ровят мравуняци и т.н.
Широки са възможностите за интегриране между туризма и физическата култура в
детските градини. В туристическата дейност съвсем естествено и лесно може да се
включат физически упражнения, двигателни дейности с естествено-приложен
характер, както и щафетни игри.
Влияние на спортно-анимационните и туристическите дейности върху
здравето и двигателната активност на децата
Организирането и провеждането на различни туристически занимания с децата от
предучилищна възраст изискват внимателно отчитане на физиологичните и психични
особености на техния организъм. Това е необходимо за да се повиши благоприятното
въздействие на туризма и природната среда върху децата, за да не се допуснат
негативни здравни и възпитателни резултати.
Следните характеристики на детския организъм са тясно свързани с
туристическата дейност:
>
развитието е съпроводено със структурни и функционални изменения;
>
процесът на растеж и развитие включва периоди на ускорени и забавени
изменения;
>
скелетът продължава да се оформя;
>
растежът на сухожилията и хрущялната тъкан във възрастта 3-7 години е найусилен;
>
изпреварващо се развиват мускулите, които осигуряват ходенето и стоежа в
различни положения;
>
обмяната на веществата се извършва по-бързо, от колкото при възрастните;
>
подобряват се функциите на сърдечносъдовата и дихателна система и на
двигателния анализатор;
Благотворно е влиянието на туристическата дейност върху организма на децата.
Ходенето пеша в планината засилва мускулатурата, подобрява вентилацията на
белите дробове, стимулира кръвообращението. Това се обуславя от специфичните
условия в планината, а именно от чистия въздух, по ниска температура на въздуха,
понижено атмосферно налягане, повишена йонизация, наличие на летливи вещества.
Температурните промени на слънце и сянка, по-ниските температури на въздуха в
планината, интензивните въздушни течения са мощни фактори за закаляване на
детския организъм и води до намаляване на простудните заболявания.
При системно занимаващите се с туризъм деца намалява значително процента на
простудните заболявания. Децата подобряват адаптивните си способности към
температурните промени на въздуха, към влиянието на вятъра и влагата.
Физическото натоварване при туристическата дейност на децата от детските
градини е правилно да се разглежда като потребност и средство за борба със
съвременните рискови фактори, за развиване на двигателната активност и
физическите качества, за създаване на траен интерес и навик за подготовка и
занимания с туризъм [6].
Принципите по които се осъществява физическото натоварване на децата се
изразява в постепенното увеличаване и правилното дозиране на натоварването
съобразно конкретните задачи, възрастта, тренираността и здравното състояние на
децата.
При туризма величината физическо натоварване зависи от следните фактори:
характер на местността;

>
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> дължина;
маршрута;
> пресеченост и наклон на склоновете по
> темп на придвижване;
> тегло на носения багаж;
> характер на метеорологичните и климатични условия;
> съдържание на туристическата проява;
интервалите между тях;
> времетраене и характер на почивките и
> надморска височина на маршрута;
> температура на въздуха.
Физическото натоварване при туризма оказва общо въздействие върху децата и за
неговата ефективност може да се съди по реакцията на организма, изразена с
времето за изминаване на туристическия маршрут, величината и характера на
мускулните усилия, честотата на дишане, сърдечната дейност, кислородното
потребление.
Важно изискване е правилното регулиране на величината физическо натоварване.
На това изискване трябва задължително да се подчинява всяка разходка или поход
сред природата [3].
Известна информация за функционалното натоварване може да се получи чрез
наблюдение на външните признаци, дължащи се на мускулното усилие, като
зачервяване на лицето, изпотяването, учестяване на пулса и дишането. При умора и
особено при преумора, детето не желае да продължи движението, оплаква се от
главоболие и гадене, предпочита да седне и полегне.
Желаното натоварване може да се постигне чрез увеличаване или намаляване на
маршрута, темпа на придвижване, наклона на склона, честотата и времетраенето на
почивките.
Форми, съдържание и средства на туристическата дейност в детските
градини
Туристическата дейност с децата в детските градини се осъществява чрез
използването на следните форми:
Разходка - всекидневна форма, с която се решават различни познавателни,
възпитателни и оздравителни задачи. Теорията и методиката на физическата култура
разглежда разходката като най-елементарната форма на туризма, която не изисква
особена предварителна подготовка, екипировка и съоръжения, физическа подготовка
и техника. В зависимост от възрастта на децата тя може да има продължителност от
30-75 мин.
Излет - използва се предимно за активен отдих на децата сред природата.
Придвижването е по предварително определен маршрут, комбиниран с игрова
дейност на удобна поляна. По време на излета децата се запознават с някои
особености на природната среда, наблюдават птици, животни и растения. Усвояват се
и се затвърждават специфични туристически умения и навици и целенасочено се
използват естествените сили на природата за закаляване на детския организъм. В
зависимост от задачите и атмосферните условия времетраенето на излета е от 90-240
мин.
Поход - преминаване на по-дълъг маршрут по равнина или пресечена местност. В
зависимост от характера на терена придвижването на децата е в колона по един или
групово, с редуване на ходене с почивка. Походът изисква добра предварителна
подготовка, която обхваща изучаване и маркиране на маршрута, физическа
подготовка и психическа нагласа на децата, избор на подходяща екипировка и
хранителни продукти. По време на похода се формират и доразвиват физическите
качества на децата, и особено издръжливостта, волевите им качества, приятелство и
взаимопомощ, навици за самообслужване дисциплина и други. Овладява се техника
за ходене по разнообразен терен, преодоляване на естествени препятствия,
ориентиране по туристическа маркировка и предмети.
Екскурзия - преследва предимно познавателни цели и най-често се осъществява с
превозни средства. Децата се запознават с разнообразието и красотите на Родината,
непосредствено възприемат предметите и явленията и формират правилно
отношение към природната среда и хората. Препоръчва се екскурзиите с превозно
средство да се съчетават с ходене и игри сред природата, за да се избегне
неблагоприятните последици от статичното положение на тялото в превозното
средство.
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Туристически лагер - многодневно стационарно пребиваване на децата в
туристическа хижа или дом за отдих. Туристическите лагери са зимни и летни.
Отделните дни протичат по предварително изработена програма, която осигурява
активен, полезен и приятен режим. Той включва участие в туристически и други
двигателни дейности, разходки и походи със ски и без ски обучение в ски техника,
пързаляне с шейни и други развлекателни занимания сред природата и край хижата.
Важно изискване е осигуряването на постепенно физическо натоварване и
натрупване на туристически опит, активна аклиматизация и адаптация към новите
условия.
Туристически празник - протича по предварително разработена програма. В
програмата участват и умело се включват туристически сръчности, ходене в гората,
ориентиране в местност, състезателни и забавни игри, изпълнения на туристически
песни и стихотворения.
Игри с елементи на спортно ориентиране - включват придвижване в местността
с ходене или бягане, откриване на предварителни поставени знаци (ориентири), с
помощта на рисунка (схема) на местността, която всяко дете получава на старта и
използва по време на придвижването. Тези игри са интересни за децата, защото имат
съревнователен характер и изискват бързо придвижване, търсене и откриване.
Участието в тези игри развива физическите качества и мисловната дейност на децата,
формира наблюдателност, съобразителност, паметта, вниманието, приятелството и
взаимопомощта.
Определянето на посоките на движение и местоположение на знаците, децата
осъществяват с помощта на оцветена рисунка, която сравняват с местността [4, 5].
В заключение може да се каже, че формите и съдържанието на спортнотуристическата анимация са изключително разнообразни, лесно достъпни и дават
уникална възможност на педагогическите специалисти да се борят с хипокинезията и
да подобряват общото емоционално и функционално състояние на децата.
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ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
ЙОАНА ЛУКАНОВА, ЦВЕТА ХРИСТОВА

LUKANOVA YOANA, HRISTOVA CVETA. PHYSICAL ACTIVITY IN TIME OF PREGNANCY
Абстракт: Бременността е процес, който поставя нови, по-високи изисквания към тялото на жената чрез
промяна на дейността на много важни органи и системи. Развитието на плода изисква промени в организма на
майката да се проявят за кратко време, което засяга физическото и нервно-психологическото състояние на
жената. Женската репродуктивна система осигурява перфектно оплождане, развитие, износване и успешно
раждане на бебето. Ключови думи: бременност, акушерки, упражнения, гимнастика, физиотерапия
Аbstract: Pregnancy is a process that sets new, higher demands on the body of a woman by changing the activity of
many important organs and systems. The development of the fetus requires changes in the maternal organism to
occur in a short time, which affects the physical and nerve-psychological state of the woman. The female reproductive
system provides for the perfect fertilization, development, wear and successful birth of a baby. Key Words:
pregnancy, midwives, exercises, gymnastics, physiotherapy

Увод
Половата система на жената осигурява както оплождането, така и развитието на
ембриона и износването на бременността до раждането на доносен плод. От
изключително значение е през цялото време на бременността жената да се чувства
добре, без напрежение, без болки и неприятно усещане и да се подготви за леко
раждане и бързо възстановяване [2,5].
Степента на допустимата физическа активност е в тясна зависимост от тази преди
забременяването. Пълното обездвижване е несъвместимо с нормалното протичане
на бременността и води до влошаване на дихателната функция, смущения в
кръвообръщението на тъканите, включително и на плацентарното място, влошава
съпротивителните сили на бременната и предразполага към заболявания. Също така
влошава храносмилането и апетита, предразполага към констипация и забавено
изпразване на пико-чопроводните пътища [4].
Съществуват данни, че при бременни жени, които се занимават с гимнастика по
време на бременността, раждането протича по-бързо, а послеродовият период е без
усложнения [1,8].
По време на цялото протичане на бременността в организма на жената протичат
процеси, които го подготвят за предстоящото раждане. В основата стои подготовката
на централната нервна система. Физическите упражнения, които се провеждат през
този период, влияят благоприятно както на протичането на бременността, така и на
послеродовия период. Симптомите гадене, повръщане, ранна токсикоза, световъртеж,
значително намаляват когато се прилагат физически упражнения и спорт. Според
много автори пред кинезитерапевта, който работи с бременни жени, стоят редица
задачи: да се укрепи коремната стена и тазовото дъно, да се научи бременната да
владее своето дишане, което е предпоставка за правилно водене на раждането и др.
Много автори смятат, че прилагането на физически упражнения при бременни, както
и други форми на двигателен режим (масаж, разходки, закаляване), са благоприятни
условия за нормално протичане на бременността. Задачата на физическите упражнения е да се активизира дишането като в същото време се подобрят окислителните
процеси в организма на бъдещата майка [1,2,3,5]. Благоприятният ефект от
физическата активност се изразява в:
> подобряване на съня;
> поддържане на външния вид и добро самочувствие;
> подобряване на равновесието, което се затруднява при нарастване на корема;
> предотвратяване на прекомерно нарастване на теглото;
> общо тонизиране на организма и подобряване на психичния тонус;
> намаляване риска от разширени вени;
> подпомагане на кръвообръщението;
> формиране на съзнателно отношение към бременността и раждането,
създаване на увереност в тяхното благоприятно протичане;
> подобряване на дишането и силата на издръжливостта на мускулатурата на
гърба, горните и долни крайници, тазовото дъно и коремната стена [3, 6].
Раждането определено е сериозно натоварване и затова е от изключително
значение поддържането на добра форма по време на бременност. Физическата
активност и подходящите упражнения допринасят за по-леко раждане, по-бързо
възстановяване и връщане на формата от преди забременяване. Също така се
подобрява циркулацията на кръвта, повишава се тонусът и издръжливостта.
Подходящи спортове за бременна с нормална бременност са:
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> плуване - подобрява се циркулацията на кръвта и се тонизират мускулите;
> аеробика - подобрява кръвообръщението и се намалява рискът от разширени
вени на краката и ректума, повишава се устойчивостта на умора, подготвя се жената
за раждане, подобрява се качеството на съня и се допринася за поддържането на
добра фигура след раждането;
> каланетика - укрепват се задните части, ръцете, бедрата, корема, ръцете;
> водна гимнастика - от началото до края на бременността;
> йога за бременни - подобрява се гъвкавостта, балансът и състоянието на
мускулатурата [5].
При прилагането на лечебна физкултура се изисква строг индивидуален подход
при всяка бременна. Чрез тези упражнения се цели да се тренира гръдната
мускулатура, която има роля при равновесието, да се укрепят мускулите на коремната
стена и тазовото дъно и да се обучи бременната да диша гръдно (особено в
последните месеци на бременността и при раждането) [7,9].
Първият триместър е уязвима фаза от бременността. Целта е укрепване на
организма и уравновесяване на нервно-вегетативните процеси. Леките физически
упражнения могат да помогнат да се намали усещането за гадене и повръщане, и да
тонизират организма. Тук се прилагат дихателни упражнения за коремната
мускулатура и упражнения за релаксация. През втория триместър се навлиза в полека фаза на бременността, гаденето и повръщането вече отминават. Основното
внимание се насочва към засилване на мускулите на гърба, тазовото дъно и
увеличаване на гръбначния стълб. Препоръчват се :
> упражнения, подобряващи подвижността на гръбначния стълб;
> дихателни упражнения - коремно, гръдно, смесено дишане;
> равновесни упражнения;
> разтягащи упражнения;
> упражнения за коремната мускулатура;
> лек масаж на гърба или на долните крайници;
> упражнения за засилване на гръбната мускулатура - това допълнително
намалява междуребреното пространство и ограничава дишането;
> упражнения за засилване на тазовото дъно - тазовите мускули под
въздействието на релаксинга и тежестта от нарастването на плода започват да
отслабват и да се разтягат, което може да накара сфинктерите да се отпуснат и при
увеличаване на вътрешното налягане при кашляне, кихане да доведе до леко
изпускане на урина. Това изпускане не е необичайно явление и се проявява в късните
месеци на бременността. Здравите тазови мускули са от полза по време на
бременността и подпомагат възстановяването след раждане [4, 6, 9].
При третия триместър коремът съвсем нараства и гърбът става още по-уязвим.
Налице е тромавост и лесна уморяемост. Това е периодът, в който се набляга на
обучение за самото раждане - упражнения за засилване на гръбната мускулатура,
дихателни упражнения, лек масаж на гърба и на долните крайници, равновесни и
координационни упражнения [10].
Съществуват упражнения и спортове, които са неподходящи за бременни:
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> конна езда;
> бокс;
> джудо;
> борба;
> колоездене;
> алпинизъм;
> гмуркане [5].
Абсолютни противопоказния за физическа активност по време на бременност са
сърдечно заболяване, многоплодна бременност, кръвотечения, анамнеза за три и
повече спонтанни аборта, преждевременно раждане, болки в таза, сърцебиене,
главоболие, маточни контракции, оток на глезен, ръка, лице и други [1].
Методология на изследването
Изследвани са 60 бременни жени, настанени в Отделение „Висо-ко-рискова
бременност" в АГ комплекс, град Русе, в периода 01.05.2019 - 01.08.2019 г. За целта на
изследването са попълнени анонимни анкети, след предварително информирано
съгласие от всяка пациентка.
Резултати
От проведеното изследване става ясно, че едва 26% от анкетираните пациентки
спортуват по време на настоящата бременност, 12% са посещавали спортни центрове
преди бременността, 38% имат желание да се занимават с физически упражнения и
едва 24% имат време за това.
Имате ли време за

Спортувате ли по

Фиг. 1 . Физическа активност при бременни пациентки в АГ комплекс, град Русе

Изводи и препоръки
Безспорен е фактът, че колкото по-активна е жената по време на бременност,
толкова по-лесно преминава този период и по-лесно се възстановява след раждане.
Движението поддържа тялото в добра физическа форма и влияе на психическото
състояние на бременната. Кинезитера-пията е изключително благоприятна по време
на цялата бременност, тъй като физическите упражнения допринасят за
подобряването на обмяната на веществата, равновесието; подпомагат адаптирането
към физиологичните промени, които настъпват в женския организъм и засилване
функцията на белите дробове.
През последните години се говори много за ползите от двигателна активност по
време на бременност, откриват се спортни центрове, клубове по танци, пилатес и др.
Необходимо е в Женската консултация да се направи компетентно насочване към
упражняване в спортна дисциплина и такъв специалист.
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ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ФИНАТА МОТОРИКА НА ДЕЦА С
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
КАТЕРИНА КАРАДЖОВА, ДАНКА ЩЕРЕВА

KATERINA KARADZHOVA, DANKA SHTEREVA. INCLUSIVE EDUCATION AND ALTERNATIVE
ACTIVITIES FOR FINE MOTOR SKILLS IMPROVEMENT OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Абстракт: Статията визира основни положения от Наредбата за приобщаващото образование (2017). Новите
възможности за общата и допълнителната подкрепа на деца със специални образователни потребности могат
да бъдат реализирани чрез креативни дейности. Авторите споделят своите наблюдения от прилагането на
някои алтернативни практики, които оказват положително повлияване на основни дейностни процеси (фина
моторика) при деца с умствена изостаналост.
Ключови думи: Деца със специални образователни потребности, моторни умения, приобщаващо
образование, хлеботерапия, деца с умствена изостаналост, арт терапевтични дейности
Abstract: The article examines fundamental clauses of the Inclusive Education Regulation (2017). The new possibilities
for general and additional support of children with special educational needs can be fulfilled by creative activities. The
authors share their observations on some alternative practices application, which have positive influence on basic
activity processes /fine motor skills/ in children with mental retardation.
Key words: Children with special educational needs, motor skills, inclusive education, bread therapy, children with
mental retardation, art-therapeutic activities

За приобщаващото образование и някои проблеми, свързани с него
Важна предпоставка за приобщаването на хората с увреждания е създаването и
спазването на определени законови положения, регламентиращи подготовката на
подходящи специалисти, създаване на определена среда за живот и формирането на
положителни нагласи към хората с увреждания.
Приобщаващото образование е процес, който се стреми да премахне всички
форми на сегрегация в образованието, да обхванат уязвимите по една или друга
причина деца и да насърчи участието на всички деца в образователния процес.
Приобщаването в образованието се основава на разбирането, че всички деца са
различни и че училището и образователната система като цяло трябва да се променят
(в това число и учителите), за да отговорят на индивидуалните потребности на всяко
едно дете.
В България до скоро не се говореше за приобщаващо образование, а за
интегрирано обучение. Двата термина се възприемат като взаимно заменяеми, но в
действителност между тях има разлика.
Интегрираното обучение се съсредоточава върху възможността децата със
специални образователни потребности да посещават масовото училище, т.е., фокусът
е върху посещаемостта.
Приобщаващото образование отива отвъд чисто пространственото смесване на
децата и поставя акцент върху достъпа на качествено образование, т.е., децата да
развият максимално капацитета си, да учат и се образоват заедно с връстниците си. В
тази категория деца освен децата със специални образователни потребности се
включват и децата от етносите, надарените деца и носителите на някое заболяване,
например ХИВ-вируса. Всичко това предполага по-голяма ангажираност на Висшето
училище при подготовката на бъдещите педагогически специалисти.
Докато при интегрираното обучение очакванията са децата да се променят и да
отговорят на определените от образователната система стандарти, приобщаващото
образование се стреми към промяна в самата система, така че тя да е способна да
отговори адекватно на разнообразието от ученици и различните им нужди.
До 2016 година много деца нямаха достъп до качествено образование и бяха
жертва на сегрегация, поради наличие на увреждане, етническа принадлежност,
бедност или социална изолация.
С новата нормативна уредба се премахва стария модел на образование за децата
със специални образователни потребности, което нанасяше непоправими щети върху
психиката им.
Наредбата за приобщаващото образование, обнародвана в Държавен вестник бр.
86 от 27 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 18 декември 2018 г. (по-нататък
Наредбата), урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на
приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното
и училищно образование, както и дейността на институциите в тази система за
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предоставяне на подкрепа и личностно развитие на децата и учениците. Чрез тях се
регламентира и Държавния образователен стандарт.
Реализирането на приобщаващото образование предполага наличието на
следните предпоставки:
• На първо място, архитектурно адаптиране на училищната среда за осигуряване
на физически достъп на децата до съответната детска градина или училища.
• На второ място, осигуряване на екип от специалисти, особено на
квалифицирани ресурсни учители, които да работят с децата и трето, осигуряване на
необходимите технически помощни средства, адаптирането на учебни програми и
учебниците, създаване на условия за индивидуализирането на учебния процес и
подкрепата на детето.
В последните години спрямо лицата с увреждания се налага едно ново понятие,
чрез което се поставя акцент не върху нарушението и търсенето на етикети, а върху
личността на детето и неговите възможности за обучение, развитие и приобщаване
към масовата общообразователна среда. Това е понятието дете със специални
образователни потребности (ДСОП). В унисон с това бяха наложени и някои
промени по отношение на научната дисциплина, която се занимава с изучаването на
ДСОП. В случая визирам необходимостта от въвеждането на нова учебна дисциплина
наречена приобщаващо образование във всяко Висше училище, подготвящо учители
за общообразователното училище, където ще бъдат приобщени и децата със
специални образователни потребности, децата от етносите и надарените деца. Всички
те в определен момент от своя живот имат нужда от специална педагогическа помощ,
която може да им бъде осигурена от професионално подготвения специалист.
Личността с увреждания е преди всичко човек, със свой потенциал и качества.
Всеки човек е ценен за обществото с възможностите, които има. А „изключването" му
представлява загуба за същото това общество. За да участват наравно с останалите в
нормалния живот на общността, за лицата с увреждания е важно да има достъпна
градска среда (скосени бордюри, звукова сигнализация на светофарите, асансьори,
рампи и специални тоалетни в обществените и частните сгради, осигурени паркоместа) и достъпно работно място (където освен архитектурната достъпност следва да има
и подходящи пособия за труд в зависимост от увреждането на конкретния човек).
Новите политики, стратегии и нормативна база създават условия и предпоставки
за по-различно отношение към хората с увреждания. Тези хора следва да бъдат
пълноценно приобщавани в обществения живот в зависимост от спецификата на
възможностите си и за тях да се грижат добре подготвени специалисти.
Днес, когато всички медии и образователни институции говорят за
приобщаващото образование, трябва да споменем за основните линии на подкрепа
към лицата с увреждания, като насочим вниманието към деца със СОП .
Подкрепата трябва да дойде от:
• Институциите в системата на образованието. За ускоряване на реформата в
областта на образованието е необходимо да се запази и повиши мотивацията и
компетентността на професионалистите. Вариантите са различни: работа с по-малък
брой деца, специализирани курсове и курсове за преквалификация, методически
указания и възможност за въвеждане на чуждестранен опит. Успоредно с това
необходимо е да се въведат професионални критерии за подбор на учители, които ще
работят с деца с увреждания. Нужно е да се развият нов тип социални услуги,
насочени към подкрепата на самия учител, работещ с такива деца. Университетите
имат важната задача да подготвят учители и специалисти, способни да обучават
децата с увреждания.
• Родителите. Те трябва да разговарят със своите деца и да формират у тях
чувство за сигурност. Задължително родителите трябва да отбелязват и
възнаграждават както постиженията, така и положените усилия и старания от страна
на детето. Родителите ще бъдат максимално полезни на своите деца, ако имат
адекватни очаквания спрямо техните реални възможности и постижения. Тяхно
задължение е да се съобразяват с особеностите на децата и произхождащите от тях
трудности и да им помагат при организиране на дневния режим.
• От страна на учителите (специален педагог и масов учител). Те трябва да
стимулират децата и да включват в обучението занимателни игри с познавателен
характер. Използването на сила е неуместно, особено ако децата с увреждане се
затрудняват при изпълняването на поставените изисквания. В този случай добрият
пример и компетентно предложената помощ могат да мотивират децата да
продължат независимо от трудностите. Детето трябва да бъде стимулирано с похвала
не само заради добри постижения, но и заради положените усилия. При работа с деца
с увреждане трябва да се следи дозировката на учебния материал. На децата с
увреждания (особено ако са умствено изостанали) трябва да се предлагат опростени
по съдържание и намалени по обем учебни задачи. Задължително условие за успех
при работа с деца с увреждания е търпението и умението на учителя да обяснява по
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достъпен начин неразбираемото, както и умението му да оказва емоционална
подкрепа на децата и техните родители. Учителите, работещи с деца с увреждания,
трябва да открият това, което те могат да правят най-добре и на тази основа да
формират тяхното самочувствие. Във връзка с това трябва да отбележим колко е
важно учителят да познава потенциалните възможности на своите възпитаници. Той
трябва да умее да прилага алтернативни, творчески методи в цялостната
корекционно-възпитателна работа.
Един от тези методи, който е обект на нашето изследване и оформяне на
настоящата статия е хлеботерапията. Като вид алтернативна терапия хлеботерапията
представлява терапия с елементи на групова терапия. Тя може успешно да се съчетава
с музикотерапия, трудова терапия, рисуване и др. Методите на хлеботерапията
позволяват работа за преодоляване на определени трудности в социалната среда,
когнитивната област, поведението, фината моторика и емоционалната сфера на
участниците [8].
Пластичността и мекотата на тестото позволяват трениране на фината моторика.
Оформянето на различни въображаеми продукти от този „топъл" материал създава
условия за развиване на когнитивни умения, търпение и спокойствие при изпълнение
на поставената задача при деца с умствена изостаналост.
Работата с тесто и другите методи на хлебната терапия изискват активна дейност
на ръката и са много добра гимнастика за нея. По време на т. н. творчески сеанси се
активизира вниманието и паметта на децата с умствена изостаналост.
Методологична база
Настоящето изследване има характеристиките на приложно изследване - aplied
research [9], тъй като преследва определена практическа цел, която да подпомогне
развитието и усъвършенстването на фината моторика.
Отчасти изследването съдържа и компонент на прогностично изследване, (пак там)
тъй като е възможно този вид алтернативна терапия да се включи в реализирането на
практико-приложните дейности при деца със СОП.
Целта на изследването е събиране и анализ на информацията за ефективността
на хлеботерапията, чрез приложените четири различни проби за активността на
ръката:
• Проба 1. Усъвършенстване на манипулативни действия - късане, мачкане,
изтегляне, разплескване.
• Проба 2. Усъвършенстване на умения за създаване на овална и цилиндрична
форма.
• Проба 3. Усъвършенстване на умения за изграждане на конкретна пластична
форма „модел" чрез слепване на овални, цилиндрични - различни по големина
форми или чрез тяхната комбинация.
• Проба 4. Формиране на интерес и създаване на познати форми от кулинарията.
Обект на изследването са деца от Центъра за образователна подкрепа „Едуард
Сеген", гр. София, в период - учебната 2018/2019 г. Предварителната подготовка
включва:
• създаване на работна обстановка, с набавяне на необходимите материали
(готово тесто, пластмасови ножчета, форми за тесто);
• беседа за хляба и разнообразните продукти от тесто;
• даване на инструкции за изпълнение на дейностите по четирите проби. Скала
за оценяване на действията:
• отлично
- 6;
• мн . добре
- 5;
• добре
- 4;
• задоволително -3;
• слабо
-2.
Статус на изследваните:
Анамнеза на Б. В., 12 г (Синдром на Даун)
Влиза в диалог с ученици и педагози, затруднява се при разказване на ситуации от
ежедневието, необходими са насочващи въпроси. Наблюдават се нарушен говор,
заекване. Отчита се добра мотивация и ангажираност в процеса. Спазва правила, но
бързо се разсейва. Когнитивното му функциониране не съответства на очакваното за
възрастта. Налице е дефицит на внимание с нарушени компоненти (концентрация,
обхват, превключаемост, разпределяемост). Отчита се последователност, бавен темп
на работа.
Анамнеза на Ж. В., 12 г. (Умерена умствена изостаналост, Бронхиална астма).
Емоционално топъл, бързо скъсява дистанцията с непознати, повишена
емоционална възбудимост.
Не достатъчно изградени сензорни еталони. Внимание - леко затруднена
концентрация и превключаемост. Добре развито зрително-простран-ствено мислене.
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Развита механична памет. Предимно нагледно-действено мислене. Нарушена е
аналитико-синтетичната дейност. Формирани са елементарни житейски понятия.
Анамнеза на Д. Т., 12 г (Умерена умствена изостаналост, полиморфна дислалия).
Ученичката е контактна, комуникативна. Неуверена е във възможностите си за
справяне с изпълнението на задачата. Наблюдава се страх от критика и грешка.
Реагира положително с усмивка при похвала и одобрение. Нарушена е експресивната
реч - все още се наблюдава замяна, пропускане на звукове. Нарушена зрителномоторна координация - не се ориентира в учебна среда. Наблюдават се инфантилни
поведенчески реакции и стереотипни движения.
Анамнеза на В. С., 15 г. (Тежка умствена изостаналост, Синдром на Ан-гелман).
Невербален, неориентиран, трудно се адаптира, изпълнява елементарни
инструкции. Добър очен контакт, вокалира с комуникативна цел, за да бъде забелязан.
Извършва еднотипни последователни действия. Обожава манипулации с пластелин
или тесто.
Анамнеза на Р. Н., 13 г. (Генерализирано разстройство на развитието и Умерена
умствена изостаналост).
Контактът с нея е вербален. Може да влезе в елементарен диалог. Назовава
предмети от заобикалящата я среда. Нарушена е експресивната реч - все още се
наблюдава замяна, пропускане на звукове. Нарушена зрително-моторна координация
- не се ориентира в учебна среда.
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Анамнеза на Г.Т., 17 г. (Генерализирано разстройство на развитието и Умерена
умствена изостаналост).
Адаптирана е добре в училищна среда. В индивидуална работа е бавна, несигурна,
често спира да изпълнява задачата. Регистрират се стереотипни движения с ръцете,
на моменти е хиперкинетична, раздразнителна и тревожна. Контактът с нея е
вербален. Може да влезе в елементарен диалог. Назовава предмети от заобикалящата
я среда. Разкриват се личностни особености - упорство, инат, своенравност и
подчертан негативизъм. Това дава основание да се определи качествена деформация
на социалните взаимодействия. Налице е дефицит на вниманието с нарушени
концетрация, устойчивост, превключаемост, разпределяемост и обхват. Мисленето е
конкретно-образно. Когнитивното развитие е на ниско ниво, несъответстваща на
възрастовата норма. Паметта е механична с ограничен обем, предимно зрителна.
Таблица 1 . Резултати - проба 1 .
Б.В.
Ж.В.

Д.Т.
В.С.
Г.Т.
Р. Н .

6
6
6
3
4
4

Таблица 2. Резултати - проба 2.
Б.В.
Ж.В.
Д.Т.
В.С.
Г.Т.
Р. Н .

5
6
6
3
3
3

Кратък коментар
По проба 1 и 2 отбелязваме много добра моторика на ръката и пръстите при
трима от участниците в сесията. При останалите - В.С.; Г.Т.; Р.Н . се наблюдава
некоординираност, слаб натиск, липса на прецизност при оформяне на овална и
цилиндрична форма. Като цяло манипулациите - натискане, късане мачкане,
разплескване концентрират вниманието на децата, създават интерес към формата и
определено създават положителна емоция.
Таблица 3. Резултати - проба 3.
Б.В.
Ж.В.
Д.Т.
В.С.
Г.Т.
Р. Н .

6
6
6
4
4
3

Таблица 4. Резултати - проба 4.
Б.В.
Ж.В.
Д.Т.
В.С.
Г.Т.
Р. Н .

6
6
6
4
4
3

Към проба 3 и 4 се забеляза особен интерес и проява на елементарно
въображение Изследваните лица направиха връзка между конкретните действия и
тяхното социално-битово ежедневие (бяха изработени и украсени любими кулинарни
продукти от тесто: пица, кифла геврек, курабия, палачинка).
Заключение
Манипулациите на ръката в сесиите по хлеботерапия имат специален
регенериращ ефект. Като се запознават с основните качества на тестото - мекост,
топлина, пластичност, приятен аромат, децата с умствена изостаналост несъзнателно
установяват контакт с първичната субстанция, която дава живот на хората. Тази
субстанция може да бъде докосвана, месена, оформяна и така се създава възможност
за трансформирането й в познати форми, което е несъзнателен, приятен и
увлекателен тренинг за фината моторика Дейността и резултатите от работата
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предизвикват у децата интерес и усещане за самоизява и самочувствие. Считаме, че
творческо-тера-певтичните функции на хлеботерапията могат успешно да се прилагат
при деца с умствена изостаналост, тъй като те подпомагат усъвършенстването на
познавателните процеси, въздействат върху „събуждането" на положителни емоции и
най-вече са много добър тренинг за фината моторика.
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МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ЗА
ЗАНИМАНИЕ СЪС СПОРТ
СТЕФАН БАЗЕЛКОВ

STEFAN BAZELKOV. MOTIVATION OF OVER-WEIGHT STUDENTS FOR STUDENTS WITH
SPORTS
Абстракт: Изследването има за цел да се проучи мотивацията за занимания със спорт на студенти с
наднормено тегло. Периодът на изследване е шест месеца. Направени три анкетни проучвания. В началото, в
средата и накрая. Зададен е един главен въпрос. Отговорите са групирани в четири групи: вътрешна
мотивация, вътрешна осъзнатост, външни фактори и демотивационни отговори.
Ключови думи: адаптирана физическа активност, мотивация, наднормено тегло, студенти
Abstract: The study aims to explore the motivation for sports activities of overweight students. The study period is six
months. Three surveys were conducted. In the beginning, in the middle and finally. One main question has been
asked. The answers are grouped into four groups: intrinsic motivation, intrinsic awareness, external factors, and
demotivation responses. Key Words: adapted physical activity, motivation, overweight, students, students

Въведение
Използването на физическите упражнения и заниманията със спорт в наши дни
придобива сравнително по-различно съдържание в сравнение с недалечното минало.
Хората от различните възрасти все повече се възползват от постиженията на
съвременните технологии. Това от една страна повишава комфорта на живот, но от
друга страна значително занижава двигателната активност. Последствията от тези
обстоятелства довеждат до различни негативни тенденции по отношение на
физическото развитие и здравния статус на хората.
Двигателната активност в студентска възраст е един от факторите за полагането на
основата за творческо дълголетие. Прекалената ангажираност на младите хора до
голяма степен предопределя опасности от обездвижване, негативно съотношение
между параметрите за физическо развитие, повишаване на риска от заболявания на
сърдечно-съдовата система, нервната система и психични проблеми [4].
Наднорменото тегло съчетано с намаляване на двигателната активност е сериозен
здравословен проблем, който в последните години придобива застрашителни
размери. Под този знаменател попадат главно не само хората от зряла възраст, но и
подрастващи и младежи в студентска възраст [3].
Съпровождащите рискове на затлъстяването често са свързани с появата на
захарен диабет, атеросклероза. Отсъствието на доказана болест не означава, че
човекът живее в пълно физическо, психическо и социално благополучие. Главната
функция на спортните занимания в случая е чрез тях да се осъществи биоадаптация и
психическо равновесие на човека. Това са фактори, които в бъдеще време ще
подпомогнат за пълноценна личностна и професионална реализация [2].
За неутрализиране на негативните тенденции е необходимо начинът на живот на
младите хора да бъде ориентиран към физическо и духовно развитие на личността
чрез използване на механизмите за постигане на здравословен начин на живот.
Подобряването на физическата годност чрез използване на иновативни модели за
занимания с физически упражнения и спорт е особено актуално както в учебния
процес, така и в трудовата дейност и професионалната реализация във всички
области на обществения живот [1].
Намирането на ефективни механизми за противодействие на все по-разширяващата се хиподинамия е една от първостепенните задачи на нашето общество.
Не е тайна, че почти половината хората са засегнати от този проблем, в следствие на
което се отчитат резултати, че между 40% и 60% от българското население попадат в
групата на хора с наднормено тегло.
Методология на изследването
Проведеното изследване е част от глобален международен проект „Equal Sport for
all", където участва изследователски екип от Педагогическия факултет на Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски". Изследването се проведе с целева
група по разработена програма за интервенция по спортни игри (футбол).
Участниците бяха подбрани измежду студентите като хора с наднормено тегло.
Моделът е разработен като програма с разнообразни упражнения и занимания
насочен главно към комплексното развитие общата и специална двигателна
подготовка, като и подобряването на мотивационната активност и здравословния
статус на студентите. Двигателната активност беше една от главните цели на проекта,
като тя се преследваше с голямо количество разнообразни физически упражнения и
мотивиращи занимания. Те бяха съобразени с възможностите на занимаващите се и
тяхната предварителна подготовка.
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В разстояние на шест месеца с целевата група се провеждаха две занятия
седмично по програма за адаптирана физическа активност. В началото, в средата и в
края се попълваха въпросници, свързани с оценка на силата на мотивацията при
дадена ситуация.
Резултати
В проучването участваха 40 студенти, с които в продължение на 6 месеца се
провеждаха специализирани занятия по футбол за лица с наднормени килограми.
Анкетната карта бе попълнена от участниците в изследването в началото, средата и в
края на периода на спортните занятия. Тя включваше 16 въпроса и следните
инструкции: Използвайки скалата по-долу, оградете съответната цифра, която найточно описва причината, която Ви мотивира да извършите конкретното действие.
Скалата за всеки отговор е както следва: 1 - не съответства изобщо; 2 - съответства
много малко; 3 - съответства малко; 4 - съответства до известна степен; 5 сравнително съответства; 6 - съответства много; 7 - съответства напълно.
Основният въпрос на анкетата е „Защо в момента се занимавате с тази
дейност?" Отговорите се степенува по седем степенна скала. Вътрешната мотивация
се разкрива от отговори 1, 5, 9, 13; вътрешната осъзнатост от отговори 2, 6, 10, 14;
външни мотивиращи фактори: отговори 3, 7, 11, 15; демотивационни: отговори 4, 8, 12,
16.
Отговорите на основния въпрос за мотивацията групирани по съответния ключ на
анкетата за видовете мотивация разкри разнопосочни отговори които характеризират
вътрешната мотивация, вътрешната осъзнатост, външните мотивиращи фактори и
демотивацията.
По отношение на собствената убеденост, че заниманията със спорт са една
интересна дейност, по-голямата част от отзовалите се съобщават съответната дейност
е интересна. Този интерес се поддържа през по-голямата част от времето на
изследвания период, като бележи съвсем леко покачване. Разликата между отделните
средни стойности на трите допитвания е само 0,1, което не ни дава основание до
говорим за значително увеличение. Стойностите от самото начало са относително
високи, затова не можем да очакваме покачване с по-голяма стъпка. Независимо от
факта, че участниците в по-голямата си част са със сравнително по-ограничени
двигателни възможности и при трите запитвания заявяват, че приятните усещания
доминират по време на адаптираните занимания с физически упражнения и спорт.
Стойностите по този показател са близки до горната граница на скалата, като в края на
периода тя е 6,9. Логично средните стойности на въпрос № 9 показват, че студентите
се забавляват по време на двигателните дейност, което е фактор за относително
голяма адаптирана двигателна активност. Всички тези показатели, както и отговорите
под № 13 ни дават основание да предположим, че участниците в целевата група се
чувстват добре, когато са ангажирани със съответната двигателна дейност.
Таблица 1 . Показатели характеризиращи мотивацията при дадена ситуация
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Защо в момента се занимавате с тази дейност
Защото смятам, че това занимание е интересно
Защото е за мое добро
Защото от мен се очаква да се занимавам с тази дейност
Може би има основателни причини за извършването на тази дейност, но аз

1-во
6,2
5,8
4,2
2

2-ро
6,3
5,9
4,5
2,5

3-то
6,4
6,1
4,7
2,4

лично не виждам нито една
Защото смятам, че е приятно
Защото смятам, че тази дейност е добра за мен
Защото смятам, че е нещо, което трябва да направя
Занимавам се с тази дейност, но не съм сигурен/-а, че си струва
Защото е забавно
Заради лично решение
Защото нямам избор
Не знам; Не разбирам какво ми носи тази дейност
Защото се чувствам добре, когато съм ангажиран/-а с тази дейност
Защото смятам, че тази дейност е важна за мен
Защото чувствам, че трябва
Ангажиран/-а съм с тази дейност, но не знам дали си струва

6,7
6,2
6,2
2,2
6,6
6,5
1,8
1,2
6,5
6,4
6,6
1,7

6,8
6,4
6,3
2,6
6,7
6,5
2,2
1,2
6,6
6,5
6,7
1,6

6,9
6,6
6,5
2,9
6,8
6,6
2,5
1,2
6,7
6,7
6,8
1,4

Вътрешната осъзнатост е от съществено значение постигането на положителни
резултати при изпълнението физически упражнения и участие в спортни занимания.
Отговорите на въпросите, които дават информация за вътрешната убеденост на
участниците се характеризират с относително високи стойности. И при четирите групи
отговори се наблюдава тенденция за увеличение и стремеж за достигане до горната
граница на скалата. С показана убеденост отзовалите се заявяват, че участието в
двигателната дейност е за тяхно добро. През целия изследователски период поголямата част от тях смятат че участието в този проект е плод на тяхно лично решение
и тази дейност е от съществено значение за тях.
За постигането на добри резултати по отношение на реализирането на
адаптираната физическа активност е необходимо при всички случаи дейността да
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бъде съобразена и с външните мотивиращи фактори Трябва по незабележим и
елегантен начин да се търси връзката между вътрешната мотивация и външните
мотивиращи фактори. Студентите демонстрират умерена убеденост, че от тях се
очаква да се занимават с тази дейност. Това говори до известна степен за тяхната
отговорност и разбиране за необходимостта от тяхното активно участие. Отговорите
от група 11 ни дават основание да предположим, че малка част от отзовалите се извършват посочените дейности по принуда. Това твърдение се подкрепя от
стойностите от 1,8 в началото на периода до 2,5 в края. По-скоро студентите
осъзнават необходимостта от извършването на посочените дейности, от което зависи
крайния положителен резултат.
Останалите четири групи отговори дават характеристика на демотива-цията.
Средните стойностите по тези показатели са относително ниски, което говори за
сравнително малко демотивиращи отговори. Относително ниски стойности се отчитат,
които запазват своето ниво в течение на изследването. Бихме могли да определим, че
малка част от участниците не намират основателна причина за изпълнение на
адаптираната физическа активност. Нисък е и процентът на тези които смятат, че тази
дейност не си струва или че не разбират каква е ползата от нея.
Изводи и препоръки
1. Като положителен момент можем да отчетем, че студентите с наднормено тегло
притежават изразено вътрешна мотивация за адаптирана физическа активност, както
в началото, така и в края на изследователския период.
2. Заниманията с физически упражнения и спорт по модифицирания модел по
футбол са повлияли положително вътрешната осъзнатост за необходимостта от
системно изпълнение на физически упражнения и участие в спортни занимания.
3. Адаптираните модели за физическа активност може да се използват от
студентите от педагогически специалности при своето настоящо практическо
обучение както и при бъдещата си професионална реализация.
4. Препоръчваме разработването на адаптиране и двигателни програми да се
използват и в училище при работа с деца с по-ограничени двигателни възможности.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНО-РЕКРЕАЦИОНИЯ
ТУРИЗЪМ НА КОЖУФ И ПЛАЧКОВИЦА
ЦВЕТАНКА РИСТОВА, БИЛЯНА ПОПЕСКА & НИКОЛА ДИМИТРОВ

CVETANKA RISTOVA, BILJANA POPESKA & NIKOLA DIMITROV. POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF SPORTRECREATIONAL TOURISM OF KOZUF AND PLACKOVICA MOUNTAINS
Абстракт: Природата и съоръженията на открито в местна среда са признати за популярни места за спортни
дейности на открито, които осигуряват много ползи за здравето и повишават нивото на физическа активност
сред всички поколения. Пейзажът на Северна Македония предлага разнообразни природни ресурси, които
могат да бъдат рекламирани като дестинация за спорт, отдих и спортен туризъм. Предметът на настоящия
доклад е да се идентифицират възможностите за различни спортни дейности на открито и спортен туризъм,
които планините Кожуф и Плачковица могат да предложат. Въз основа на нашите анализи, тези две планини
имат голям потенциал за туризъм, планинско колоездене, ски, сноуборд, парапланеризъм и развитие на аеро
туризма. Те също така предоставят възможности за развитие на спортен туризъм. Университетът би могъл да
работи за популяризирането на това местоположение като спортна и туристическа дестинация, както и
дестинация за образователни лагери и среда за учене на жизнените умения. Ключови думи: дейности на
открито, спортен туризъм, планини, Университет.
Abstract. Nature and outdoor facilities in local environments are recognized as popular places for outdoor sports
activities that provide many health benefits and increase the level of physical activity among all generations. The
landscape of North Macedonia offers variety of natural resources that can be promoted as destination for sport,
recreation and sport tourism. The subject of this paper is to identify the opportunities for different outdoor sport
activities and sport tourism that Kozuf and Plackovica Mountains can offer. Based on our analyses, these two
mountains have great potential for hiking, mountain biking, skiing, snowboarding, paragliding and development of
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aero tourism. They also provide possibilities for development of sport tourism. University could work on promotion of
these location as sport and tourist destination as well as destination for educational camps and life skills learning
environment. Key Words: outdoor activities, sport tourism, mountains, university.

Introduction
Promotion of healthy and active lifestyle is one of the main goal of physical education
and sport curricula at all levels of education and also one of the main point of interest of
many governmental and nongovernmental institutions and public health associations. Each
of previously mentioned sectors, works in their field of their expertise to promote physical
activity as one of the main tools to fight against inactivity which is recognized by the World
Health Organization (WHO) as one of the leading causes of death due to noncommunicable disease (NCD) worldwide [21].
When promoting physical activity and healthy and lifestyle, several issues including:
personal interest and motivation, available amount of time, offer of sport activities and
contents, finances for participation as well as available facilities are essential. While first
three (interest, motivation and time) are very individual, the following including the
financial requirements, offered contents and available facilities are closely related with
many other external factors. In this regard, configuration of the natural environment and
possibilities of local community highly determines the offer of sport contents in one
community. Many communities, schools, sport clubs and associations works on promotion
of nature and local environment as arena for outdoor sport activities in order to provide
health benefits and increased level of physical activity. Study evidence suggest on benefits
for people being in nature [3, 19]. Summary results from numerous studies that investigate
the effect of being active in nature and participating in outdoor sports suggest on positive
effects toward physical health, mental health and wellbeing, education, life - long learning,
active citizenship, crime reduction and anti - social behavior [4].
Considering reported benefits from being in nature and participation in outdoor
activities, we put our efforts on identification of places in Republic North Macedonia that
can offer facilities for different sport and recreation contents and in the same time, that can
be promoted in locations for development of sport tourism. The Republic North Macedonia
has variety of natural resources and locations that can be promoted as destination for
sport, recreation and sport tourism. Considering our professional background and work
with university students at Goce Delcev University in Stip, we limited our interest at natural
resources in the area near two cities where our University has campuses. Particularly, we
focus on Plackovica Mountain near Stip as University center at Goce Delcev University,
Strumica and Kocani where university campuses are located and Kozuf Mountain, the closes
mountain to city Gevgelija where university campus of Faculty of Tourism and business
logistic is situated. The subject of this paper is identify the opportunities for different sports
and outdoor activities that this two mountains offer, as well as the possibilities to
implement this content in university offer for sport and recreation and on the tourist maps
as places suitable for sport tourism.
Mountains in North Macedonia
The Republic of Macedonia has hidden treasures for all those who seek adventure, up to
recreation with kilometers of mountain trails ideal for hiking, walking, climbing and many
other sports. The mountains are basically found across all parts of the country, as a result of
intense local and regional geotectonic movements in the past, where the landscape in the
Republic of North Macedonia (25713 km2) has a distinctive topography of mountains and
hills. Hills dominate over 78.8% of the country, while mountains only cover 47.7% (12254,5
km2) of the total area [11], whereas together the hill-mountainous land occupies an area of
23713 km2 [12]. Among the 80 mountains, 13 rises above 2000 m elevation [8], with the
highest, Korab, reaching to 2753 m. Thus, the mean altitude of North Macedonia is 829 m
and the average slope angle is 15.1°. The number of mountains in the Republic of North
Macedonia is 80, of which 13 are high, 50 medium and 17 low mountains. The high
mountains cover an area of 8194,2 km2, of which the largest area is Jakupica with 1672,8
km2, Osogovo is with 1167,2 km2, Shar Planina with 912,8 km2, etc. The average height of
the high mountains is 2185 meters. The Republic of North Macedonia has over 260
characteristic peaks, 85 of which are higher than 2000 m [17].
Lilienberg (1966) classified mountains in the Republic of North Macedonia as: uplifting
morpho structures mountains that are the predominant elements of the landscape in North
Macedonia, i.e. the highest mountain massifs that can mostly be found in the western and
central parts; there are only two from 13 mountains above 2000 m in eastern North
Macedonia: Osogovo (2252 m) and Belasica (2029 m) [9]. According to its altitude,
mountains in North Macedonia are divided into high mountains (2000-2753 m) with
subgroup of 5 very high mountains (2500-2753 m), medium high mountains (1000-2000 m)
and low mountains (below 1000 m). Lowest altitude limit for a mountain in North
Macedonia is 700 m of absolute elevation and 500 m of relative altitude. Because of the
geotectonic setting, mountains in western and central parts (in the West-Macedonian zone,
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the Pelagonian massif and the Vardar Zone) have a general NW-SE strike. In contrast, the
ranges in eastern North Macedonia are E-W aligned (because of the predominant N-S
extensional regime). Mountains in the western and central parts are generally composed of
marbles (Jakupica, Suva Gora), limestones (Bistra, Jablanica, Galicica, Shara), granites
(Pelister) or other very resistant rocks. For that reasons, these mountains usually have
narrow, sharp ridges and peaks and deeply incised valleys. Mountains in eastern North
Macedonia are dominantly composed of more erodible crystalline rocks (schists) and
consequently, show more subdued relief, rounded ridges and peaks, and less deeply incised
valleys. However, both groups of mountains were shaped during the Neogene-Pleistocene.
Possibilities and potentials for development of sport-recreational tourism at the
mountains in North Macedonia
While describing the geomorphology of North Macedonia's mountains, it is fair to say
that this country is a suitable place for the development of sports-recreational tourism.
North Macedonia's mountains have 260 striking mountain peaks, 85 of which are more
than 2000 m high [13]. Forms of sports-recreational activities that can be found on the
mountains in North Macedonia are: hiking, running, mountain biking, mountaineering,
paragliding skiing and snowboarding, horse riding and many more.
Paragliding as a recreational and competitive adventure sport of flying paragliders is
widespread all over the country. The mountaneous region in Skopje and Mavrovo, the
beautiful view upon Ohrid Lake and the rocky region in Prilep have amazing landscapes
that are certainly worth to be seen. In North Macedonia it would not be extraordinarily to
see horse being used as a mean of transportation, however, only in the mountainous
villages. As a recreational activity, horse riding offers benefits beyond simple enjoyment;
physically, mentally and emotionally and in our country, this will certainly be a very different
way to experience the nature and the irreplaceable beauties that have disappeared under
the conquest of "civilization" of our time. Riding uphill along the valleys of the mountain
Bistra, is an enjoyment with huge open views on many mountain peaks. Mountain biking is
a great sport to practice in North Macedonia, with more than thousands of off-road and
dirt tracks. Each mountain club rents out bicycles and organizes regional mountain-bike
tour and smaller local tours. Hiking is also very developed sport in Macedonia. There are
numerous hiking clubs all over the country. Places, which hikers often visit for their
activities, are the mountain Jakupica, Shar Planina, Korab, Pelister, Bistra and Vodno, the
mountain of Skopje. These mountains are most attractive for the hikers, and because of the
expended view from the mountain tops [5]. North Macedonia's ski and snowboard resorts
offer fine snow and mountain challenges for every taste, from beginners to professionals.
The ski resorts in the country are hosts of several ski and snowboards cups that attract
visitors from all the world to enjoy the magnificent mountains of snow in North Macedonia.
There is almost no mountain that is not mentioned as a potential winter sports and ski
center, and besides the 7 existing mountain centers (Mavrovo, Popova Shapka, Kozuf,
Krusevo, Kopanki, NizhePole, Ponikva), there are still ten mountains in circulation
(preliminary study, feasibility, technical project, etc.). Thus, it turns out that in North
Macedonia there should be as many as 10-15 skiing or winter sports tourist centers [14].
Rock climbing is also located all over the country in the mountains. Climbing localities are
Mavrovo, Pelister, Cadina Cave, Matka, Demir Kapija and Pilav Tepe (Ploca) [20].
Despite all possibilities of development of sport-recreational tourism in the mountains
of North Macedonia, in this paper we will point our focus on two particular mountains:
Kozuf with its highest peak "Zelen Breg" (2171 m) and Plackovica with its highest peak
"Lisec" (1 752 m). These two mountains according to the detailed GIS analysis of the 3-D
digital terrain model of the Republic of North Macedonia where about 40 mountains and
mountain ranges stand out, Kozuf and Plackovica find themselves respectfully on the
10th and 18th place.
Kozuf Mountain
Kozuf is a mountain on the border between North Macedonia and Greece with highest
peak "Zelen Breg" - 2171 meters. Other peaks higher than
2000 meters are "Pinovon" (2156 m) in Greece, "Duditsa" (2132 m), "Porta"
(2112 m), "Moreto" (2102 m), "Dzena" (2065 m) in Greece, "Markovo Ezero" (2035m) and
"Mala Rupa" (2004 m). Kozuf Mountain covers an area of 893 km2, of which about 80% are
in North Macedonia, while the remaining 20% are in the territory of the Republic of Greece.
It extends in southwest-northeast direction [7].Kozuf Mountain abounds with water
potential and springs of numerous rivers. The river "Dosnica" is one of the most beautiful
and cleanest rivers in North Macedonia, in which trout, crab, chub, and other species exist.
Kozuf Mountain is a habitat for lynxes and bears as rare and protected species. The flora is
rich in various species, but the most attractive are the medicinal herbs and the tree (Arbutus
andrachne) also known as the "naked man", protected by law. The "naked man" is an
endemic species of evergreen tree whose crust is red and scaly, and which changes twice a
year. It is gentle like the human skin and hence the folk name of the tree. At an altitude of
850 meters, the site "Smrdliva Voda", known for its mineral water source with a specific
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fragrance and medicinal properties, is used to treat diseases of the stomach and kidneys
[7].
Sport-recreational activities at Kozuf Mountain Kozuf is an extremely specific
mountain that stands apart from other mountains in North Macedonia because it is the first
natural barrier in North Macedonia, directly exposed to the influences of the Mediterranean
and continental climate waves from the Aegean Sea, and therefore is an untouched
ecological nature in this region of Europe, ideal for the following sports and recreational
activities: skiing, snowboarding, mountain biking, horse riding, paragliding, hiking, kayak on
the river Tocinza.
1 . Skiing and snowboarding: The development plan for the ski resort
began in 2001, and in 2007 the Ski Kozuf opened its doors to winter sports
enthusiasts. Ski Kozuf is divided into two parts - with "center" settlement and
"ski slopes", where the settlement is at an altitude of 1550 m to 1700 m,
and the ski slopes are at 1500 m up to 2200 m. Ski Kozuf covers an area
of 1,000 hectares, of which the covered trails cover only 65 km:
• 20 km for beginners' trails,
• 30 km for experienced skiers, and
• 10 km for professional skier trails.
The advantage of Ski Kozuf is that it offers long-distance skiing for longer-term skiing,
as well as fast and safe climbing with the help of the latest cable cars and ski lifts
manufactured by DOPPELMAYER - the Austrian leader in the world of cable and ski lifts.
However, already in the winter season 2015/2016, Kozuf ski resort has informed the public
that it is unable to carry out its core business and the resort was closed [1].
2. Hiking and mountain biking: About 20 trails are marked on the Kozuf
mountain by the mountaineering club "Kozuf" in Gevgelija. Some of the trails
are suitable for mountain biking as well [10].
• Mountain lodge "Tome Shutov Krotki" - Manceva Preseka - Siglica - "Two Ears" peak
(1766 m) - Pasha Cair - Ginger Chesma - Shtej - village Sermenin -Mountain lodge "Tome
Shutov Krotki"
• Type of trail: extremely hard
• Length: 32,8 km.
• Altitude: 1773 m.
• Active walking: 10 hours
• Along the trail there is water at several places (before the "Two Ears" peak, Ginger
Chesma, Shtej and along the village Sermenin at several places)
• The trail is partly marked with mountain sighs (red-white-red)
• This is only a mountain hiking trail.
3. Paragliding: Extreme sports club "Pelican Extreme" in Gevgelija, has
registered two takeovers at Kozuf mountain [10]:
• Stajka: is located in the village of Sermenin, at 975 m above the southeast slope of
Kozuf. It offers panoramic views of Dojran and Lake Dojran, the Valandovo region and the
Kukush region. Stajka is rated as one of the best in the country, with a suitable climate and
terrain and a suitable location for all disciplines of precision landing, cross-country and
stunts training. The terrain is even suitable for hang gliding. Cross-country flying-XC is
planned to take place in Macedonia in 2019 at Stajka. More than 3,500 competitors from
around the world are expected at this championship.
• Siglica: is located in the village of Konsko, at 1380 m on the southeast slope of
Kozuf. With the construction of the hydro system Consko, which should be 5km long, the
runway will have mild flying conditions, especially suitable for the acro flying discipline.
Siglica is still under observation by the extreme sports club "Pelican Extreme" in Gevgelija.
Plackovica Mountain
Plachkovica rises between the Strumica-Radovish valley in the south and the Kocani
valley in the north. It is divided into two parts, east and west. The western part is lower and
the highest peak is "Turtel" (1689 m). To the east lies the highest peak of this mountain,
"Lisec" (1754 m). Plachkovica is second mountain in area that covers 420 km2 and together
with the mountains Golak, Obozna, Maleshevo, Ograzden and Vlaina form a spacious
common whole. Attractions on this mountain are the canyons, Berovo or Ratevsko lake, and
numerous flora and fauna [2]. Due to the presence of marbles in the geological structure of
this mountain, and it the area of "Turtel" peak, several caves were created. So far, five caves
have been explored, the longest being the Great Cave, about 600 m long. It is a real pearl
with its cave decorations and a challenge for speleologists. The smaller caves Jup, Ajduchka,
Turtel and Ponor are smaller, but also rich in cave ornaments. Almost all of the caves listed
are easily accessible to visitors and to them, lead marked paths. Plachkovica has three
mountain loungers "Vrteska", "Crkvishte" and "Dzumaya") [15].
Sport-recreational activities at Plackovica Mountain
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Plackovica mountain is one of the rare mountains in the country, where it spans a
magnificent panoramic view of the surrounding area, and in very clear weather and a clean
atmosphere, one can see Rila to the east, part of the Thessaloniki Gulf to the south, and
even Mount Olympus over 200 km. The peaks of Plackovica, especially "Lisec" in North
Macedonia is one with the highest view or the farthest horizontal viewing line. Plackovica
offers several possibilities for the development of sport-recreational activities such as:
hiking, climbing, aero-tourism, gliding [18].
1 . Hiking: The most attractive is the climb to the "Lisec" peak (1754 m). To climb this
peak there are two trails, one heavier and the other lighter.
• The first trails (longer and heavier) starts and the end of the mountain lodge
"Vrteska".
• Length: 24 km
• Active walking: 1 0 hours
• Difficulty: rank 5
• Second trails start in the village Zrnovci or Gradec. Departure in the same direction or
through the valley of river Zrnovska.
• Length: 15-20 km
• Active walking: 8-10 hours
• Difficulty: rank 3
2. Aero-tourism and gliding: The area of Plachkovica Mountain has very favorable
conditions for flying and sightseeing with light sport-touring aircraft and gliders. In Stip is
located one of the first air clubs, formed as far back as 1924. For its needs, this air-club uses
the sports-tourist airport in Stip. The best flying season is the spring and summer months,
though it is no exception to fly in the fall and winter. Usually the flights happen at the
weekends. The flight can take several hours, and a longer distance can be flown. The flight
costs approximately 30 hours per person.
3. Goce Delcev University of Stip, Congress Center: Goce Delcev University and the
Faculty of tourism and business logistics with an international project funded by the
European Union for Cross-border Cooperation between Bulgaria and Macedonia, renovated
this former children's resort into a Congress Center and Center for lifelong learning and
skills improvement. Today, the Center has an amphitheater, kitchen, restaurant, fireplace,
congress hall and football, handball and basketball courts. At the Center, students carry out
practical classes, take final and diploma exams, and organize gastronomy competitions [16].
Possibilities for sport activities with university students at Kozuf and Plackovica
Mountain Presented information about the possibilities for sport, recreation and sport
tourism at Kozuf and Plackovica Mountains, suggest that many options for sport activities
of students are available. The existence of many hiking trails and routs at both mountains is
the most accessible and less expensive options for university students. So far, several short
hiking tours were organized as a part of activities within sport and recreation curriculum.
They were organized on marked trails, with duration from 3-4 hours, guided by sport and
recreation professors and supported by experienced mountain guides. Yet, the possibilities
that these mountains are offering are much broader. Therefore, future plans and activities
are pointed in affirmation of the work of mountaineering association of the university in
cooperation with national mountaineering association. Their work should be oriented in
marking new hiking trails that will be easy accessible for students and employs at university
with different level of physical activity and experience, promoting the benefits of being in
nature but also promoting the safety issues while moving and staying in nature, taking care
of the environment etc. Furthermore, having in mind the integrated structure of the
university and possibility to include people and experts from different profiles (teachers,
ecologist, geologists, biologist, tourist promotors etc) promotion of outdoor activities in
mountains can be used as a platform to organize educational camps for students that will
integrate physical activity in nature, survival in nature with learning experience from
different scientific fields. The existence of learning center at Plackovica Mountain is another
benefit in concept. The existence of many skiing and snowboarding trails at Kozuf
Mountain is another possibility for development of winter sport at university. This would
require additional efforts from people responsible for sport at university in sense of
promotion of these activities and making more accessible for students, considering the
required finances, but is not something that can't be done. Having the support of partner
universities and sport centers from abroad as well as local ski clubs, this idea could become
a reality.
Conclusion
Republic of North Macedonia has variety of natural potentials that offer many facilities
for outdoor sports and activities in nature. Many of these places are unique by their beauty
as well as opportunities that they offer for quality and active time in nature. Yet, because of
many different factors, many of these potentials are either not discovered yet or not well
promoted. This paper focuses on potentials for outdoor sport and possibilities for sport
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tourism at two mountains located at different parts of the country. The linking point of
these two places is the University and possibility to promote outdoor health related
activities for university students and teaching staff. At both analyzed mountains, we identify
many opportunities for hiking, mounting biking, skiing, snowboarding as well as
possibilities for organization of educational camps for students. Educational camps in
nature will be one completely different perspective for students that will not just promote
physical activity, but will also encourage development of personal skills for surviving and
moving in nature, learning by doing, exploring different ecologic, biologic, geologic aspects
of the nature as well as learning how to use it and protect it the same time. Such mix from
sport, learning and personal skill development will open a new perspective of learning
pedagogy that will create possibilities for rural tourism and development of new and
perspective ideas for promotion of nature. Based on these opportunities, the future
activities of the university is to create mix teams of professionals and experts related with
different outdoor activities and promotion of alternative environments that will work on
studies and projects for development of this segment. In this regard, the cooperation with
different national and international organizations, partners and universities is essential in
order to join the foreign experience, best practices and local potentials in effective project
and strategy for active and healthy living with nature.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТА

АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
МЕТОДИКА ЗА ПОДГОТОВКА НА 1 0 - 1 1 -ГОДИШНИ
ФУТБОЛИСТИ
ВЛАДИМИР БАХЪРОВ

VLADIMIR BAHAROV. ANALYSIS OF A SURVEY FOR THE PREPARATION OF A METHODOLOGY FOR PREPARING 10-11
ANNUAL FOOTBALL PLAYERS
Абстракт: Целта на изследването е да се анализира мнението на квалифицирани специалисти по футбол за
състоянието на детско-юношеския футбол в България. Данните от анкетното проучване показват проблемите и
нуждите на футболното израстване при децата, и са предпоставка за изготвянето на методика за подготовка на
подрастващи футболисти. Във футболното развитие на децата 10-11 години трябва да отбележим, че игровият формат, в който те се състезават е „Футбол 7", което е една специфична разновидност на футболната игра. Този игрови
формат е утвърден от много европейски страни, което само по себе си показва предимствата му. Уменията и
навиците изградени чрез малки игрови форми са от съществено значение за развитието на младите футболисти.
Ключови думи: футбол, анкетно проучване, специалисти, малки игрови форми
Abstract: The aim of the study is to analyze the opinion of qualified football specialists about the state of junior football in
Bulgaria. The survey data show the problems and needs of the children's football growth, and are a prerequisite for
preparing a methodology for preparation of the adolescent football players. In the football development of the children 1011 years we must note that the gaming format in which they play is "Football 7", which is a specific variant of the football
game. This game format is validated by many European countries, which in itself shows its advantages. The skills and habits
built through small game forms are essential for the development of young players. Key Words: football, survey, specialists,
small game forms

Спортната подготовка на младите футболисти има своите специфични черти, които
правилно трябва да се отчитат, за да бъде построен адекватно учебно-тренировъчният и
състезателен процес. Други важни задачи в многогодишната работа с децата и юношите са
свързани с хармоничното развитие, психо-физическите качества и личностноинтелектуалното усъвършенстване на подрастващите, с укрепване на тяхното здраве и повишаване устойчивостта на организма, духовно-телесно успешно справящ се с различните
неблагоприятни въздействия на околната среда [3]. Футболът е тотален спорт и
изискванията към него са огромни, що се отнася до успоредното развитие на физическите
качества, технико-тактическите възможности и психологичните способности. В зависимост
от възрастта, тренировъчния процес се структурира според индивидуалните и общите
задачи на подготовката, определят се основни направления, които включТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СТОРТА
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ват
общоподготвителния,
специално-подготвителния,
предсъстезателния
и
състезателния етап от годишния цикъл за тренировка [8].
Високите спортни резултати са комплекс от взаимосвързани и взаимнообуславящи се фактори, които в своята съвкупност представляват основното
съдържание на съвременните системи на спортна подготовка [4, 5, 8]. За постигане на
високи спортни резултати във футбола е необходимо да се достигне такава степен на
усъвършенстване на физическото състояние, която да обезпечи изява на техникотактическото майсторство. Физическата подготовка на футболистите решава две
главни задачи:
1.
Всестранно развитие на двигателната система.
2.
Усъвършенстване на специфичните двигателни способности [1].
Усъвършенстването на системата за подготовка е невъзможно без търсенето на
принципно нови подходи и методически решения в организацията на тренировката, а
така също използването на най-новите постижения на спортната наука в
практическата работа на треньора [6,7].
Основната цел на „ Футбол 7" е създаване на условия, при които децата в ранна
възраст да покажат своите умения и качества във футболната игра 7 срещу 7; да се
разпространяват и утвърждават принципите на честна игра, другарство,
взаимопомощ, култура и морал, като пример за всестранно развитие на младите
таланти; да се покаже на масовата аудитория способността на децата в ранна възраст
да се развият и в една специфична разновидност на футболната игра, а именно
„Футбол 7" [2].
Целта на научния доклад е да се анализират данните от проведеното анкетно
проучване с треньорите по футбол.
Задачи на изследването:
1.
Проучване и анализ на специализирани литературни източници.
2.
Да се систематизират данните от анкетната карта.
3.
Да се анализират получените резултати.
Методика: Съставихме анкетна карта, която предоставихме на изследваните лица.
Изследването се проведе по време на курсовете за лиценз „С" и лиценз „В" през 2018
г. Контингент на изследване бяха 55 треньори по футбол, работещи в детскоюношески школи в аматьорски и професионални футболни клубове.
Анализ: За да установим мнението на треньорите по футбол за водещо
направление във възрастта 10-11 години поставихме следния въпрос „Кое
направление на спортната подготовка заема най-значимо място в тази възраст
(техника, тактика, психика, физика)?". Всички от анкетираните са посочили като
ключово и най-значимо направлението „техника".
За да проверим броя и времетраенето на тренировките според треньорите по
футбол зададохме въпроса „Колко тренировки седмично трябва
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да се провеждат в тази възраст и колко трябва да бъде времетраенето на
тренировките ?".
56%

2 пъти седмично 3 пъти седмично 4 пъти седмично 5 пъти седмично
Фиг. 1. Колко тренировки седмично трябва да се провеждат в тази възраст?

49%

до 60 мин.

между 60-80 мин.

над 80 мин.

Фиг. 2. Колко трябва да бъде времетраенето на тренировките?

На фиг. 1 са представените резултатите за броя на тренировките седмично като
56% от анкетираните са посочили „3 пъти седмично". 25% са посочили „4 пъти
седмично", 13% са дали като отговор „5 пъти седмично", а само 6% са отговорили „2
пъти седмично". На фиг. 2 можем да видим резултатите за времетраенето на
тренировките, както следва: 49% са посочили, че времетраенето на тренировките
трябва да варира „между 60-80 мин", 35% са определили „до 60 мин" и 16% „над 80
мин".
Следващият въпрос поставихме с цел да определим, кое според треньорите би
подпомогнало най-много за развитието на юношеския футбол
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в България - „Кое би допринесло най-много за развитието на детско-юношеския
футбол в България?".
69%

Ясна стратегия и Квалифицирани
Достатъчно Добри условия за
концепция
специалисти талантливи деца
работа
Фиг. 3. Кое би допринесло най-много за развитието на детско-юношеския футбол?

От резултатите представени на фиг. 3 можем да определим като най-съществено
за развитието на детско-юношеския футбол „ясна стратегия и концепция" - 69%, което
значи визията за развитие на футболните клубове. 18% са посочили „добри условия за
работа", като се има предвид материална база, осигуряване и др., а 13% са отговорили
„квалифицирани специалисти". Никой от анкетираните не е посочил като ключово за
развитието „достатъчно талантливи деца".
За да проверим, използват ли се методики в тренировъчния процес за подготовка
на млади футболисти, зададохме на треньорите въпроса „Използвате ли в работата
си единна методика за подготовка?". Резултатите са представени на фиг. 4.
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2%
Да, методика от клуба

Не, самостоятелно
избиране

Отборът не развива
ДЮФ

Фиг. 4. Използвате ли в работата си единна методика за подготовка?

53% от анкетираните треньори посочват, че работят по предоставената методика
от съответния клуб. 45% са отговорили, че самостоятелно избират върху какво да
работят, а само 2% човек са посочили, че техният отбор не развива детско-юношески
футбол.
За да установим мнението на треньорите по футбол за разработени методики и
нуждата от нови такива поставихме следните два въпроса: „Има ли нужда от нови
методики на обучение при 10-11-годишните футболисти?" и „Знаете ли за вече

Фиг. 6. Знаете ли за вече разработени такива методики?

Фиг. 5. Има ли нужда от нови методики на обучение при 10-11-годишните футболисти?

разработени такива методики?".
На фиг. 5 резултатите показват 85% от анкетираните са посочили с „Да", че има
нужда от нови методики на обучение при 10-11-годишните футболисти и 15% са
отговорили с „Не". На фиг. 6 данните посочват, че 69% знаят разработени методики в
тази възраст, останалите 31% са отговорили, че не знаят за такива методики.
За да определим какви средства за подготовка използват в работата си треньорите
зададохме следния въпрос: „Какви средства за подготовка на млади футболисти
бихте използвали в тренировъчния процес?". Резултатите са представени на фиг. 7.
Тук с най-голям процент 39% можем да определим „Усъвършенстване на отделни
технически елементи", с 36% „Малки игрови форми", а 25% са посочили „Развиване на
качества със и без топка".

Малки игрови форми

Усъвършенстване
техн.елементи

Развиване на качества отделни
със и без топка

Фиг. 7. Какви средства за подготовка на млади футболисти бихте използвали в тренировъчния процес?

С цел да констатираме дали по-малките игрови формати подпомагат развитието и
усъвършенстването на младите футболисти зададохме въ
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проса: „Смятате ли, че форматът „Футбол 7" допринася за развитието на
подрастващите футболисти в тази възраст 10-11 години?".
96%

4%

| ____________ Да _____________________________ Не _________ |
Фиг. 8. Смятате ли, че форматът „Футбол 7" допринася за развитието на подрастващите футболисти в тази
възраст 10-11 години?

На фиг. 8 са представени резултатите за приноса на игровият формат „Футбол 7"
като 96% от анкетираните са посочили, че този формат помага за развитието на
подрастващите футболисти, докато 4% твърдят обратното, че той не оказва влияние.
Заключение
1. Подготовката на подрастващи футболисти изисква да се обръща по-голямо
внимание на техническото ниво с помощта на ясни и конкретни средства в учебнотренировъчния процес.
2. Категорично е мнението за нуждата от изготвяне на методика и правилното й
прилагане и контролиране. В тази връзка определяме приносите на малките игрови
форми като водещи и препоръчваме тяхното по-задълбочено разучаване и
усъвършенстване.
3. Развитието на клубовете, чрез ясна и точна стратегия и концепция на работа, е
от огромно значение при обучението на младите футболисти.
4. Търсенето и прилагането на нови модели, методи и средства в работата на
треньорите е неотложно с оглед глобалното развитие на футболната игра.
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ХАНДБАЛИСТКИ

НА

СЕЛЕКЦИЯТА

ПРИ

1 1 - 1 2 -ГОДИШНИ

ГЕОРГИ СЕИЗОВ, ИВАН ЙОТОВ

GEORGI SEIZOV, IVAN YOTOV. OPTIMIZATION SELECTION 11-12 YEAR-OLD FEMALE HANDBALL PLAYERS
Абстракт: Подборът в хандбала представлява сложен многопланов проблем. Неговото успешно решаване се
осъществява, чрез определяне на по важните критерии за идентифициране на талантливи деца. На базата на
собствени изследвания ние предлагаме нормативи със седемстепенна селективност за оценяване на
антропометричните и някои двигателни показатели на 11 и 12 г. момичета и моделни характеристики на 11 и
12 г. момчета и момичета.
Ключови думи: хандбал, селекция, нормативи, моделни характеристики.
Abstract: Handball selection is a complex multifaced problem. Its successful solution is achieved by defining the
important criteria for identifying talented children. Based on our own research, we propose standards pertaining to a
seven-step selection process for evaluating anthropometric and motor performance of 11 or 12 year-old girls as well
as model characteristics of 11 or 12 year-old girls and boys. Key Words: handball, selection, standards, model
characteristics

Увод
Важна съставна част на системата за спортна подготовка, която е свързана с
процеса на обучение и тренировка е селекцията на подрастващите хандбалистки. Тя
се изгражда върху основата на генотипни и фенотипни фактори.
В съвременните условия на висока конкуренция трудно може да се разчита на
успех без да е налице една ефективна подсистема за спортен подбор, която да
притежава добри възможности за естествена или специализирана селекция на
подрастващите [3].
У нас в училищното физическо възпитание, почти не се практикува хандбалната
игра независимо, че е включена в програмата за обучение. Липсата на богат спортен
календар при подрастващите влияе негативно върху популяризирането на играта при
децата. Затова, от една страна, е необходимо изграждането на по добра комуникация
между МОН и БФХ, а от друга страна, е необходимо да се използват нови подходи в
селекцията на деца за хандбал и тяхното обучение.
Подборът в спорта представлява твърде сложен и многопланов проблем. В него
могат да се различат редица страни: социална, философска, икономическа, етична,
медико-биологична, антропологична и педагогическа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Още от древността изучаването на параметрите на човешкото тяло е довело до
формулирането на идеални геометрични човешки пропорции, които са валидни и до
днес. През XX и началото на XXI век у нас са направени поредица от изследвания за
установяване нивото на физическото развитие и физическата дееспособност на деца
от 3 до 18 години [3], както и при 30-40-годишните мъже и жени [6]. Освен това в
областта на математическото моделиране е създаден 16 сегментен модел на
човешкото тяло на средния български мъж/жена [2], който може да подпомогне
създаването на нов подход при анализирането на масово-инерционните
характеристики на отделните сегменти на тялото на спортуващи. Това ще е от
ключово значение за оптимизиране на движенията в обучението на практикуващите
в нашия случай хандбал.
След направения анализ на проучената от нас литература и нашия педагогически
опит можем да определим следните по важни критерии за идентификацията на
талантливи деца за играта хандбал:
> ниво на физическо развитие;
> двигателна характеристика;
> способност за развиване на специални двигателни умения;
> способност за усвояване на нови знания;
> познавателни умения;
> социални фактори;
Цел
На базата на проведени собствени изследвания да предложим нормативи и
модели за селекция на подрастващи хандбалистки.
Задачи
1. Да разработим нормативи за оценка на антропометричните признаци и
основните двигателни способности на хандбалистки.
2. Да разработим моделни характеристики на антропометричните и двигателните
способности на хандбалистки.
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Методика
Предмет на изследване са антропометрични и двигателни показатели на
подрастващи хандбалистки.
Обект на изследване са 103 хандбалистки; n = 47-11 години; n = 56-12 години
(табл. 1).
Таблица 1 . Отбори участници в държавен финал момичета в гр. Стражица - 2006 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хандбален клуб
Бъки Габрово
Етър В. Търново
Шумен 98
Панагюрище
Сливница
Русе
Минерални бани
Стражица
Общо:

Възраст
1 1 г.
10
5
7
4
8
3
4
6
47

Общ брой
1 2 г.
4
7
7
8
6
9
8
7
56

14
12
14
12
14
12
12
13
103

Статистически методи
Бяха използвани следните статистически методи:
> вариационен анализ;
> сигмален метод за изработване на нормативи със седем степенна селективност
(неговото приложение е съвсем коректно, тъй като разпределението на използваните
тестове е нормално и само в отделни случаи близко до нормалното);
> експертен метод - приложен допълнително при разработването на моделни
характеристики.
Резултати
Проблемите на селекцията в хандбала могат да се решават по успешно чрез
прилагането на теорията за контрола. Според Я. Брогли (1992) контролът обхваща
следните три функции на управлението:
> измерване;
> оценка;
> оптимизиране.
Нормативите за оценка и моделите са представена на табл. 2, 3 и 4. Те са
изградени на базата на сигмалния метод. В контекста за проблема на контрола под
понятието оптимален следва да се разбира най-добър, най-ефективен начин за
подобряване на подходите при осъществяване на селекцията. От гледна точка на
теорията за контрола подсистемата оценяване изпълнява ролята на посредник между
другите две подсистеми, като по този начин подпомага вземането на стратегически
решения както за селекцията така и при управлението на обучението и тренировката.
В нашия случай измерването на различните сегменти на тялото на хандбалистките
ни дава информация за соматометричните и някои фи-зиометрични признаци.
Използваните спортно-педагогически тестове са с висока статистическа надеждност и
чрез тях определяме нивото на двигателната подготовка на хандбалистките.
Предложената от нас нормативна система е разработена по такъв начин, че
индивидуалните оценки за всичките тестове се получават като резултата от тях (х) се
сравнява със средноаритметичната величина (х) на цялата група по съответния тест, а
отклонението на (х) от (х) се намира чрез стандартното отклонение. Всеки получен
резултат от тестирането се оценява, както казахме на 7 нива. Неговото приложение е
коректно, тъй като, както вече посочихме разпределението на въпросните тестове е
нормално и само в отделни случаи е близко до нормалното. Това се потвърждава от
коефициента за асиметрия, който се движи от 0,78 до 0,85 и коефициента за ексцес от
-0,27 до 1,05. Има и някои изключения, като теглото, например: коефициентът на
асиметрия е 1,39. Това се дължи на по-голямата вариативност по този показател,
особено при вратарите.
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Таблица 2. Нормативна таблица на антропометричните и двигателни показатели на 11-годишни
хандбалистки
^~~~~--._(Оценка
Много
Показатели-"-—
ниска
....^
Дължини:
ръст прав
под 134,8
горен крайник
под 57,8
долен крайник
под 72,7
разтег
под 131,8
под 15,3
разпереност на
педята
Диаметри:
рамене
под 28,0
под 13,3
гр. кош - предно/заден
гр. кош - напречен под 17,3
таз бикристален
под 20,2
под 21,3
таз битрохантериален
Динамометрия:
дясна ръка
под 13,0
лява ръка
под 10,6
гъвкавост
под -5,0
% мазнини
над 19,9
Двигателна дееспособност:
скок от място

Ниска

Под
средната

Средна

135,8-142,0
58,8-60,3
73,7-78,0
132,8-141,8
16,8-18,0

143,0-145,4
61,3-62,9
79,0-80,5
142,8-143,9
18,1-18,5

29,0-30,0
14,3-15,0

30,5-31,0
15,1-15,5

31,5-32,0
16,5-17,0

32,5-33,0
17,5-18,0

34,0-36,0
19,0-21,0

над 36,0
над 21,0

18,3-20,0
21,2-22,0
22,3-24,0

21,0-22,0
22,5-23,0
24,5-25,0

22,5-23,0
23,5-24,0
26,0-27,0

24,0-25,0
24,5-25,0
27,1-27,5

26,0-29,0
26,0-27,7
28,5-30,0

над 29,0
над 27,7
над 30,0

14,0-16,0
11,6-14,0
-4,0 / 0,0
14,2-18,9

17,0-18,0
15,0-16,0
1,0 / 3,0
12,0-13,2

19,0-21,0
17,0-19,0
5,0 / 7,0
7,8-11,0

22,0-23,0
20,0-21,0
8,5 / 10,0
7,0-10,5

24,0-29,0
22,0-28,4
12,0 / 14,4
4,4-6,1

над 29,0
над 28,4
над 14,4
под 3,4

146,4-151,0 152,0-153,4 154,4-163,3
63,9-65,6
66,6-67,2
68,2-72,6
81,5-83,2
84,2-85,3
86,3-87,7
144,9-151,3 1 52,3-1 53,7 154,7-161,6
19,5-20,0
20,0-20,5
21,0-21,8

под 132,3 1133,3-142,6 1143,6-151,0 1152,0-165,0

хвърляне на тенис
топка от място
хвърляне на
хандбална топка
от място

Висока

Над
средната

Много
висока

над 163,3
над 72,6
над 87,7
над 161,6
над 21,8

1166,0-180,01181,0-198,4 | над 198,4

под 14,1

15,1-17,0

18,0-18,8

19,8-22,0

23,0-25,2

26,2-32,5

над 32,5

под 11,4

12,4-13,0

13,5-14,0

15,0-16,1

17,1-17,5

18,5-19,0

над 19,0

тест координация | над 22,8 | 20,7-21,8 | 18,3-19,7 | 16,2-17,3 | 15,4-16,0 | 14,3-15,0 | под 14,3
Таблица

3.

Нормативна таблица за

оценка

на

антропометричните

и

двигателни показатели на 12-годишни хандбалистки
Оценка
Показатели"""—
Дължини:
ръст прав
горен крайник
долен крайник
разтег
разпереност на
педята
Диаметри :
рамене
гр.кош - предно/
заден
гр.кош -напречен
таз бикристален
таз
битрохантериален
Динамометрия:
дясна ръка
лява ръка
гъвкавост

Ниска

Много
ниска

под
142,5148,8
141,5
под
56,9-63,9
55,9
под 75,0 76,0-80,0
под
144,5148,2
143,5
под 17,0 17,5-18,2

Под
средната

Средна

Над
средната

Висока

Много
висока

149,8-152,5

153,5-1 57,1

158,1-161,8

162,8175,9

над 175,9

64,9-65,9

66,9-68,8

69,8-70,3

71,3-82,4

над 82,4

81,0-83,0
149,2-151,0

84,0-86,9
152,0-157,8

87,9-88,3
158,8-159,4

89,3-101,9
160,4175,6

над 101,9
над 175,6

18,7-19,0

19,5-20,0

20,5-21,0

21,5-22,5

над 22,5

под 29,0
под 14,0

30,0-31,0
14,5-15,0

31,5-32,0
15,5-16,0

33,0-34,0
16,5-17,0

34,5-35,0
17,5-18,0

36,0-38,0
19,0-22,9

над 38,0
над 22,9

под 20,0

20,5-21,5
21,5-23,0
23,2-25,2

22,5-23,0
23,5-24,0
25,7-26,0

24,0-25,0
24,5-25,0
27,0-28,0

25,1-25,5
25,5-26,0
29,0-30,0

26,5-28,9
27,0-29,8
31,0-32,0

над 28,9
над 29,8
над 32,0

19,0-20,5
16,0-17,0
0,0 / 2,5

21,5-23,0
18,0-21,0
4,5 / 9,0

24,0-25,0
22,0-25,0
10,0 / 13,0

26,0-29,9
26,0-28,9
14,5 / 16,8

над 29,9
над 28,9
над 16,8

11,5-14,5

6,7-10,5

4,4-5,7

2,5-3,4

под 2,5

151,0-164,0

165,0-177,5

178,5-190,0

191,0200,9

над 200,9

18,6-19,4

20,4-25,3

26,3-28,0

29,0-30,9

над 30,9

15,0-15,5

16,5-17,1

18,1-19,8

20,8-22,8

над 22,8

18,0-18,8

16,2-17,0

15,2-15,9

13,8-14,2

под 13,8

под 20,5
под 22,2

под 15,0 16,0-18,0
под 13,0 14,0-15,0
под
-7,0 / -3,1
-9,0
% мазнини
над 27,0 15,5-26,0
Двигателна дееспособност:
под
скок от място
136,4150,0
135,4
под 15,0 16,0-17,6
хвърляне на тенис
топка от място
под 13,4 14,5-14,8
хвърляне на
хандбална топка от
място
над 23,0 19,8-22,0
тест координация
(време)

Таблица 4. Моделни характеристики на антропометричните
и двигателни показатели на 11-12-годишни хандбалисти( момчета и момичета)
Пол
Възраст
Диапазон

Дължини:
ръст прав
горен крайник
долен крайник
разтег
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МОМЧЕТА
11 години
Мин.
Опти мално
ниво

МОМЧЕТА
12 години
Мин .
Опти мално
ниво

МОМИЧЕТА
11 години
Мин.
Оптимално ниво

МОМИЧЕТА
12 години
Мин.
Опти мално
ниво

144,7
62,8
77,3
145,0

150,7
66,0
81,6
151,9

148,0
64,1
81,4
147,5

155,0
67,2
84,8
154,7

157,7
69,0
85,7
161,0

171,2
77,3
95,0
172,2

164,0
73,2
88,0
162,4
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176,8
83,0
102,0
176,0

разпереност на педята
Диаметри:
рамене
гр.кош - предно/заден
гр.кош - напречен
таз бикристален
таз битрохантериален
Динамометрия:
дясна ръка
лява ръка
гъвкавост
% мазнини
Двигателна дееспособност:
скок от място
хвърляне на тенис топка
хвърляне на хандбална
топка
тест координация (време)

18,6

22,0

18,9

24,0

19,0

22,0

20,0

23,5

31,4
15,7
22,9
22,7
24,8

37,0
19,0
28,0
27,0
31,0

32,8
16,4
24,2
24,0
26,2

42,0
21,0
32,0
32,0
34,0

31,5
16,3
22,6
23,6
25,9

37,0
21,0
30,0
28,0
30,0

32,8
16,7
23,6
24,5
24,5

38,0
23,0
29,0
30,0
32,0

19,7
18,1
0,0
21,0

26,0
24,0
9,0
8,7

23,3
21,4
1,0
9,1

38,0
35,0
11,0
4,0

19,5
17,8
6,0
12,0

17,0
19,0
15,0
6,0

21,6
19,7
8,0
14,0

30,0
29,0
17,0
8,0

161,0
25,8
15,1

205,0
36,0
21,0

171,4
27,9
17,6

210,0
36,0
28,0

160,1
20,8
15,0

200,0
34,0
19,0

169,1
22,3
16,6

201,0
31,0
23,0

17,1

13,0

16,9

14,0

17,4

14,0

17,2

13,8

Забележка: Таблици 2, 3 и 4 са представени в съкратен вариант поради ограничение на обема на доклада.

Представените моделни характеристики на момчета и момичета 11 и 12 г., както и
нормативните таблици разкриват различията по възраст и пол, като създават
необходимите предпоставки за диференциран подход при селекцията на талантливи
деца за играта хандбал.
Обобщение
Изследването е насочено към оптимизиране на селекцията при подрастващи
хандбалисти. Функцията на подсистемата за оценяване гарантира количествените
характеристики на изследваните признаци да се превърнат в обективни качествени
характеристики, които са крайно необходими за функционирането на подсистемата за
оптимизиране.
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Формално погледнато, по-голям дял в тренировъчната работа следва да се отдели на
подобряването на резултатите в тези двигателни тестове, които след даденото контролно
измерване имат по-слаби оценки. Естествено, треньорът трябва да е наясно с основните
фактори, обуславящи резултатите в отделните тестове, за да може да въздейства
ефективно за подобряването им и никога да не забравя, че децата трябва да изпитват
удоволствие от играта.
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА
ТРЕНИРОВКА НА ФУТБОЛЕН ВРАТАР
ДАНИЕЛ ДИМОВ

DANIEL DIMOV. STRUCTURE AND CONTENT OF THE INDIVIDUAL GOALKEEPER TRAINING SESSION
Абстракт: Ролята, която изпълнява вратарят във футболния отбор е от изключително важно значение. От
неговите способности зависят до голяма степен и успехите на целия отбор, а понякога изключително добрата
му игра допринася за големите успехи на отбора. При всяка ситуация трябва да намери бързо решение и да
приложи съответно защитно действие, за да не допусне гол. Целта на доклада е да разкрие частите на
индивидуалната тренировка на вратаря.
Ключови думи: футбол, вратар, индивидуална тренировка
Abstract: The role of the goalkeeper in the football team is very important. The success of the team to a large extent
depends on his abilities and sometimes his good performance contributed to the success of the team. In each
situation he needs to find a quick solution and implement an appropriate protective action to prevent a goal. Тhe
purpose of the report to reveal the parts of the individual goalkeeper's training session. Key Words: football,
goalkeeper, individual training session

Исторически терминът „тренировка" има конкретно значение. Произлиза от
английското "training", което означава упражняване, дресиране, обучаване.
Тренировъчният процес е непрекъснато редуване на работа и почивка, както в
отделните занимания така и в по-крупните звена на подготовката. Спортната
тренировка е всякакъв вид занимание с физически упражнения, които укрепват
здравето и повишават физическата годност на човека [1,3].
Спортната тренировка е процес на обучение, възпитание и усъвършенстване на
функционалните възможности на индивида за достигане на високи спортни резултати
в определен вид двигателна дейност [1,3,4].
В съвременния тренировъчен процес се прилагат различни по съдържание и
структура тренировъчни занимания. Те се разделят на три групи, в зависимост от три
качествено отличаващи се признака: степен на важност (основни и допълнителни),
величина на натоварването (голямо, средно и малко), насоченост на въздействието
(избирателна и комплексна) [2].
Някои автори разглеждат спортната тренировка, като сложен адаптационен
процес. Адаптацията е способност на живата материя (спортиста) активно да се
приспособява и самоусъвършенства в резултат на взаимодействието на личността със
стресовите фактори. Адаптационният процес в спортната тренировка се
характеризира с две измерения:
S процес на адаптация - отразява връзката между физическото натоварване и
ефекта, предизвикан от него (умора и възстановяване);
S състояние (резултат) на адаптация - възниква постепенно и отразява резултатите
от това взаимодействие (тренираност и спортна форма) [1,3].
Вратарите са играчите в отбора, които трябва да се усъвършенстват многостранно.
Макар, че в състезание техните задачи са на първо място във фаза защита, те
същевременно трябва да поставят началото на бърза атака за своя отбор [5].
Съобразно съвременните изисквания и вратарите, както полевите играчи, се
нуждаят от специална седмична тренировъчна програма, за да се подготвят добре и
да са уверени по време на състезанието. Специфичните функции на вратаря
предполагат специално внимание и индивидуална работа. Някои автори смятат, че
„формирането на състезателя по игрови пост изисква целенасочена тренировъчна
работа, отговаряща по изисквания, характер и обем на извършваната работа по време
на състезанието" [8].
На практика обаче виждането на повечето треньори е „вратарят си знае какво
трябва да прави" [6, 7].
Целта е да се разкрият частите на тренировката и онези компоненти, които имат
решаващо значение за методически правилното провеждане на индивидуалната
тренировка на вратаря.
Задачи
1. Да се разкрият особеностите при подготовката на индивидуалната
тренировка на вратаря.
2. Да се опишат видовете индивидуални тренировки на вратаря.
3. Да се определят основните задачи, изисквания и тренировъчни
средства в различните части на индивидуалната тренировка на вратаря.
Анализ

63

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA

При подготовката на тренировъчно занимание с вратарите треньорите трябва да
се съобразят с някои особености:
> насоченост на тренировката по отношение на предварително определена
програма за подготовка;
> съдържанието на тренировката да бъде адаптирано към отборната работа;
> кога се провежда тренировката в седмичния цикъл - преди, в деня или след
състезанието;
> брой на вратари, продължителност, избор на тренировъчни средства,
интензивност на работата и време на възстановяване;
> налично оборудване - терен, топки, конуси, шапки, хърдели, стълби, сфери,
ластици, въжета, стени за реакция, надуваеми човеци и др.
Видовете тренировки в зависимост от тяхната насоченост и характер могат да
бъдат:
> техническа тренировка - работа за усъвършенстване на техническите похвати с
топка и без топка, вратарска техника;
> тактическа тренировка - решават се тактически задачи, свързани със стила на
игра, позициониране при стрелба във вратата, игра при върната топка, статични
положения, модели за изнасяне на топката и т.н.;
> технико-тактическа тренировка - усъвършенства се връзката между
техническите похвати и тактическите действия на вратаря в зависимост от задачите в
четирите момента от играта;
> кондиционна тренировка - развиване на физическите качества необходими за
вратарите, повишаване на функционалните възможности;
> комплексна тренировка - едновременно се решават различни по характер
задачи;
> възстановителна тренировка - провежда се веднага след състезанието или на
следващият ден;
> тонизираща тренировка - провежда се в началото на следващия седмичен
тренировъчен цикъл или след дълга почивка;
> игрова тренировка - провежда се с полевите играчи под формата на игрови
форми, позиционни и двустранни игри за усъвършенстване стила на игра и
тактическата схема;
Структура и съдържание на индивидуалната тренировка на вратаря:
Подготвителна част (разгряване) - времетраене между 10 и 30 мин., може да
бъде индивидуално, групово и смесено. Може да бъде с топка, без топка и под
формата на малка игра.
Основни задачи: независимо от целта на тренировката се решават следните
задачи: подготовка на мускули, стави и връзки, подготовка на сърдечно-съдова и
дихателни системи, психологическа подготовка - мобилизация за работа.
Тренировъчни средства (упражнения) - общоразвиващи, бегови и ски-пинг,
специално-подготвителни и специфични (основни) вратарски.
Изисквания в разгрявката:
> динамика - постепенно повишаване интензивността на натоварването,
упражненията да са с оптимална трудност, съобразно възможностите на вратарите;
> емоционалност - постига се чрез разнообразие на средствата, повишава се
интересът при вратарите и вложените усилия се извършват на положителен
емоционален фон - радост и удоволствие;
> преход от упражнение към упражнение - бавния преход, съчетан с
многословие между отделните упражнения снижава динамиката и психически
натоварва вратарите;
> преход от подготвителна към основната част - използват се подготвителни
упражнения, които позволяват адаптация на организма към специфичните
упражнения в основната част.
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Фиг. 1 . Специфично тренировъчно средство в подготвителната част

Основна част - времетраене между 20 и 40 мин., в нея се събират всички
упражнения, предназначени да развият избраната цел (2-4 упражнения).
Основни задачи: не трябва да бъдат повече от 2 в логическа последователност и
съобразени с програмата за подготовка, характера и насочеността на тренировъчните
натоварвания.
Тренировъчни средства (упражнения) - специфични (основни) вратарски:
> упражнения за усъвършенстване на специфичните умения и навици за
опазване на вратата (недопускане на голове);
> упражнения за усъвършенстване на атакуващите функции;
> упражнения за развитие на физическите качества на вратарите (особено в
подготвителния период).
Изисквания в основната част:
> приспособяване на упражненията към способностите на вратаря;
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> прогресивно увеличаване на нивото на сложност на упражненията;
> интензивността определя продължителността, броя на повторенията, сериите,
времето и естеството на възстановяването (пасивно/активно);
> ловенето да се използва за отдих между упражненията;
> можем да завършим основната част с игра, която остава в рамките на целта на
тренировката. Това създава добра атмосфера и приятелски отношения между

Фиг. 2. Специфично тренировъчно средство в основната част

Фиг. 3. Специфично тренировъчно средство в основната част

Фиг. 4. Специфично тренировъчно средство в заключителната част
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вратарите.

Заключителна част - времетраене между 5 и 15 мин., това е частта от
тренировката, в която вратарите възстановяват дишането, като използват упражнения
за разтягане (стречинг) и/или релаксация. Изпълняват се и кондиционни задачи коремни, гръбни, странични преси, лицеви опори и др. През този спокоен период
можем да коментираме тренировката и да говорим за следващото планирано
занимание.
Обобщение
Един от важните проблеми в съвременната спортна тренировка на футболния
вратар е този за контрола и оптимизацията. Важно е да се контролират
тренировъчните занимания, тъй като по този начин се събира информация и се
оценява действителното състояние на обекта, неговото развитие и усъвършенстване.
Главната цел на контрола е да се оптимизират тренировъчния и състезателния
процес чрез обективна информация за ефекта от приложените тренировъчни
въздействия върху обекта. Това ни позволява да наблюдаваме начина, по който се
изпълнява програмата, да се правят изводи за бъдещето и избягването на
повторението на упражненията. Всички треньори трябва да съставят собствена
статистика по начин, подходящ за начина, по който работят. Условията, при които се
провеждат тренировъчните занимания трябва да отговарят на съвременните
изисквания. Това повишава мотивацията за работа, както на треньорите, така и на
вратарите.
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АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ТЕХНОЛОГИИТЕ И СОФТУЕРНИТЕ ПРОДУКТИ В СПОРТА
ОРИЕНТИРАНЕ

GPS

ИВАН СИРАКОВ, СТЕФАНИЯ БЕЛОМЪЖЕВА-ДИМИТРОВА

SIRAKOV IVAN, BELOMAZHEVA-DIMITROVA STEFANIYA. EXAMINATION OF THE POSSIBILITIES FOR APPLYING THE
GPS TECHNOLOGIES AND SOFTWARE PRODUCTS IN ORIENTEERING
Абстракт: Ориентирането e спорт, изискващ не само сериозна физическа подготовка, но и голям
интелектуален потенциал, концентрация и самоконтрол. Състезателите по ориентиране е необходимо да
вземат бързи решения за най-добрия път, преминавайки през състезателния маршрут, докато бягат през
непознат терен с висока скорост. Характеристиките на този спорт правят задачата на треньорa да изучава и
анализира техническото представяне на своите състезатели много трудна. Тук идва ролята на новите
технологии и по-специално на GPS устройствата и софтуерните продукти, които откриват много възможности
за анализиране на представянето на състезателите по ориентиране, както по време на тренировъчния процес,
така и по време на състезание.
Целта на изследването е да се направи анализ на възможностите за приложение на GPS
технологиите и софтуерните продукти в спорта ориентиране.
Ключови думи: ориентиране, GPS, анализ, софтуеър, оптимизиране, тренировки.
Abstract: Orienteering is a sport demanding not only serious physical shape but also strong intellectual potential,
concentration and self control. The orienteering competitors have to make quick decisions about the best possible
routes along the course while running in an unknown terrain with high speed. Characteristics of this sport make
coach's task to observe and analyze the technical performance of his competitors very difficult. Here comes the role
of new technologies among which the GPS devices and software products reveal many possibilities to analyze the
performance of the orienteer during competitions and trainings. The purpose of the study is to examine the
possibilities for applying the GPS technologies and the software for analysis in orienteering.
Key Words: orienteering, GPS, analysis, software, optimizing, trainings.

Въведение
Ориентирането е спорт, който изисква високо ниво на физическа работоспособност, но също така важна роля за спортния резултат играе интелектът.
Състезателят по ориентиране трябва да мисли и взима решения докато бяга с висока
скорост, необходимо е той да притежава отлични способности за четене на картата,
висока концентрация и способност да избере най-добрия вариант за преодоляване
на отсечките от маршрута. Вземането на правилни решения под голям стрес
представлява сериозно предизвикателство и е особено решаващо за крайния
резултат [17]. Състезателят трябва да знае как да регулира скоростта си на бягане в
съответствие с техническата сложност по време на маршрута [10].
Според Cych et al (2011) oособеностите на състезателния район предизвикват
състезателите психологически и физически, а победителят се определя от
възможностите му да избере най-добрия път между контролните точки, да го
изпълни по най-добрия начин, докато бяга възможно най-бързо [11]. Спортът
ориентиране дава възможност на тялото и ума да работят съвместно, докато се
търсят контролите по маршрута. Може да се твърди, че този спорт допринася за
развитието на личностните характеристики чрез поддържането на ума активен [12].
Според Seiler (1991) състезателите по ориентиране трябва да регулират и
коригират емоционалното си състояние и да вземат правилни решения, докато се
сблъскват с много различни навигационни ситуации, като по този начин намаляват
потенциалните навигационни грешки [16].
Според Celesta et al. (2015) най-важните фактори за успешна спортна кариера
в ориентирането са психологическите качества и специфичната подготовка на
спортистите, а именно качествената, специфична и добре структурирана практическа
подготовка [9].
Robazza et al (2018) смятат, че връзката между емоционалните, ког-нитивните,
психофизиологичните фактори, както и промените в нивата на умственото и
физическото натоварване са от изключителна важност в спорта ориентиране. От
практическа гледна точка тренировката за увеличаване на когнитивните ресурси
предлага потенциални ползи, произтичащи от саморегулирането на психобиосоциалното ниво, за да се справят състезателите с предизвикателствата на
състезанието [15].
В тази връзка смятаме, че навлизането на GPS технологиите, както и различни
софтуерни програми за анализ в ориентирането е революционно. Смятаме, че
използването на тези технологии и програми задълбочено и обосновано ще позволи
да се анализира в детайли техническата работа и да се подобряват техническите
умения на състезателите в максимална степен.
Целта на изследването е да се направи анализ на възможностите за приложение
на GPS технологиите и софтуерните продукти в спорта ориентиране.
Дискусия
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Първите стъпки в разработването на измерително-тренировъчни системи, които
да симулират тренировъчни ситуации за провокиране и измерване поведението на
спортистите са направени от руските спортни специалисти още през 80-те години на
XX век [6]. На този етап от развитието на спортната наука обаче, все още не е бил
решен въпросът с портативната компютъризация и ползването на GPS навигацията за
кине-матиката в пространството [3].
Джипиесът (GPS - Global Positioning System) е радиолокационна сателитна
система, разработена от Департамента по отбрана на САЩ. Тя позволява
определянето на позицията на всяка точка на земната повърхност [8]. Състои се от
работещи в единна мрежа 24 спътника, намиращи се в 6 орбитални височини на
около 17000 km над повърхността на Земята. Спътниците се движат постоянно с
приблизителна скорост 3 km/s, извършвайки два пълни оборота около Земята, за помалко от 24 h, като предават кодирани сигнали, които се приемат от малки устройства
на земята [7]. Първото световно първенство с GPS проследяване на живо се провежда
през 2001 г. във Финландия [14]. Доста скъпата технология ограничава възможностите
за използването й за тренировки и анализи. След 2004 г. на пазара навлизат все
повече и достъпни модели на GPS устройства, които предлагат приемлива точност за
целите на ориентирането. Освен пионерите в тази сфера FRWD (името идва от
„forward" - напред), на пазара навлизат и големи компании като Garmin, Suunto и др.
Разработва се и софтуер за анализи - Routegadget, FRWD и др. През 2007 г.
използването на специализираните компании за проследяване на живо - TracTrac,
GPSSeuranta и други се увеличава значително [3].
След 2008 г. настъпва много силно разпространение на GPS устройствата и
часовниците сред състезателите по ориентиране. Шведът Матс Троенг създава
„перфектната" специализирана програма за анализ на получените данни Quick Route.
Това дава възможност на всички състезатели, които провеждат своите тренировки
или състезания с GPS устройства да анализират представянето си [3,14].
С използването на електронни системи за отчитане на резултатите и GPS
проследяване, ориентирането се превръща в лесен за следене спорт, който е много
атрактивен за публиката с живо телевизионно и интернет отразяване [13].
През 2010 г. многократно се засилва използването на GPS проследяване на живо
по време на състезания, предимно в скандинавските страни. Т. Педев (2016) посочва,
че по време на телевизионно отразяване опашката на GPS сигнала трябва да бъде
синхронизирана. Препоръчителната дължина е една минута за интервалните
дисциплини [4]. Себестойността на предлагането на тази услуга все още е висока,
което ограничава употребата му само до състезания от по-голям мащаб, дори и в
Скандинавието.
С увеличаване на предлагането, много по-голямата достъпност и в съответствие с
изискванията на международната федерация по ориентиране, силно нараства броя на
GPS предаванията на живо в редица международни и национални състезания. През
последните години, GPS технологиите започват да се използват все по-широко в
подготовката и провеждането на състезания по ориентиране. Според някои автори
използването на GPS при изработване на карти за ориентиране повишава тяхното
качество, като точността е много висока при открити и полуоткрити площи [1, 2].
Според Л. Илиев (2015) внедряването на GPS технологиите в спорта ориентиране
допринася изключително за проследяване на движението на състезателите, като по
този начин съдейства и за многократно повишаване на интереса на зрителите. GPS
проследяването дава нови възможности за анализ на избраните варианти по
маршрута и регистрира пълна количествена характеристика на проведени състезания
и тренировки [3].
Днес не само елитни състезатели по ориентиране, но и много от любителите
ориентировачи използват GPS часовници и устройства, за да възпроизведат пътя и
скоростта си на придвижване по време на състезание или тренировка. Онлайн
платформите за анализ на данни от проследяващите устройства непрекъснато се
подобряват и вече предлагат изключително задълбочени сравнителни анализи между
различните състезатели, преминали по един и същ маршрут [5].
Преди да се впуснем в задълбочен анализ на възможностите за прилагане на
различните софтуерни продукти за целите на спорта ориентиране ще се спрем на
систематичния подход при анализ на представянето на ориентировача по време на
тренировка или състезание. Този подход е необходим, за да може състезателят да се
усъвършенства и да изключва грешките в своето ориентиране. Важно е да се
отбележи, че това, което трябва да се подобрява е скоростта на ориентиране балансът между моментните технически възможности (боравене с картата и компаса)
на състезателя и неговата скорост на бягане.
> Идентифициране на грешките/загубите на време от междинните времена по
отсечките и/или GPS данни.
> Идентифициране на причините за загубите на време, използвайки комбинация
от GPS следата, междинните времена и друга достъпна информация относно тези
ситуации.
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> След като се намерят причините за загубите на време, да се определи как да се
действа в бъдеще, за да не се допускат. Това може да се дефинира под формата на
една или повече задачи, които могат да бъдат тренирани специално при бъдещи
тренировки или състезания. След това отново да се използва подобен метод за
оценка и анализ.
В допълнение към идентифицирането на загубите на време, по същия начин,
трябва да се обърне внимание на частите от маршрута, в които състезателят се е
представил добре, за да се установи какво трябва да бъде поведението му, за да
може той да повтори това.
Съществен проблем при анализирането на качеството на ориенирането е това, че
то е много трудно измеримо. В леката атлетика лесно може да се разбере, когато
тренировъчният процес върви добре, тогава и времето и постижението в дадената
дисциплина се подобряват, но в ориентирането е много трудно да се определи дали
техническите тренировки са ползотворни. Ако се прави качествен GPS анализ на
тренировки и състезания по ориентиране и се установява как големината и
разпределението на грешките варира във времето, а също така се използват някои
показатели като времето за влизане и излизане от контролната точка и/или
отклонението от посоката при движение по азимут, то тогава състезателят по
ориентиране ще има добра база за оценяване на тренировъчния си процес.
Функционалности на програмата за GPS анализ Quick Route
В настоящето изложение ще бъдат разгледани в детайли възможностите на
специализираната програма за анализ на данни от GPS устройства Quick Route.
Създателят й Матс Троенг е елитен шведски ориентировач, който познава в детайли
нуждите на състезателя по ориентиране, за да анализира представянето си
посредством GPS устройство. Неговите компютърни умения му дават възможност да
създаде перфектна програма. Основната й функция е да сглоби и визуализира
данните от проследяващото устройство върху картата за ориентиране, по която
състезателят провежда своята тренировка или състезание. След като направи това,
състезателят може да се възползва от многото функции на програмата, с които да
открие своите слаби и силни страни и да състави план за тяхното подобряване (фиг.
1).

Фиг. 1 . Функционалности на Quick Route - специализирана програма за GPS анализ
Фиг. 2. Анализ на грешка при атака на контролната точка.
Карта от Липица Опън 2019, Словения, GPS следа: Иван Сираков.

Анализ на грешки при атака на контролната точка - идентифициране на
грешката чрез GPS следата или чрез междинните времена с други състезатели. За да
се определи колко време е загубено при идентифицираната (малка) грешка на фиг. 2,
може да се придвижи курсорът върху GPS следата - появява се червена точка,
показваща съответната позиция, както и статистика от това място - скорост,
дистанция, време и др. Чрез времето може да се изчисли колко точно е загубата.
Идентична червена точка се движи върху графика, която изразява скоростта като
функция на времето от маршрута по-долу. Това е първата стъпка при анализ. След
това е важно да се разбере защо е допусната грешката и как да не се допускат такива
в бъдеще. GPS следата, заедно със спомените на състезателя от ситуацията, често
могат да дадат отговора, който е нужен. Дали състезателят е допуснал грешката
заради отклоняване при бягане по азимут и/или заради бягане с прекалено висока
скорост и без достатъчен контрол при атаката? Дали състезателят е пропуснал да
направи добър план за отсечката или да избере сигурен изходен ориентир? Дали е
използвал най-подходящите ориентири по отсечката, дали е опростил достатъчно
добре отсечката и т.н.?
Анализ на скоростта в различните типове терен и в различните му особености - чрез GPS данните може да се разбере как скоростта на бягане варира в
различните типове терен, в изкачване, в спускане, и тази информация да се използва
при избора на най-рационален вариант. Необходимо е да се направят междинни
времена на конкретните места, за да се определят способностите на състезателя и
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данните да се вкарат в таблица, която да показва скоростта в мин/км за различните
типове особености терен. Такава таблица може да се направи за повече състезатели,
примерно на клубно ниво - в някоя специална тренировка, и да се съпоставят
възможностите им. Така да се определят силните и слабите страни на състезателите,
което може да се използва в съставянето на тренировъчната им програма.
Анализ на загуби от неоптимален вариант - този вид анализ е малко по-труден
при използването само на една GPS следа, но е възможно да се идентифицират някои
от загубите чрез анализ на GPS сигнала, оцветен в различен цвят спрямо скоростта.
Идентифициране на по-малки загуби на време чрез графиката на скоростта тази графика се вижда в долната част на екрана и върши чудесна работа в
забелязването на тези по-малки грешки по маршрута. Трябва да се придвижи курсора
през местата, където графиката е в червено и да се открие причината за тази пониска скорост - особено в участъците, където състезателят има загуба и според
междинните времена. В много случаи скоростта е ниска заради стръмни изкачвания,
неравен и труден за бягане терен и др., но често има какво да се научи от тези
промени в скоростта. Една от възможните причини за намаляване на скоростта са
спиранията за четене на картата и несигурност.
Идентифициране на загуби на време поради несигурност - много често
загубите са породени от несигурност в ориентирането като например поддържането
на по-ниска скорост, тъй като състезателят няма контрол върху ситуацията. В
следствие на това състезателят: 1). чете картата много по-често и „в миналото", т.е.
опитва се да определи по-точно местоположението си; и 2). цялостно поддържа пониска скорост. Това може да се види от GPS следата и съответно да се тренира
целенасочено като се набляга на предварителното четене на картата, ориентиране „в
бъдещето", опростяване и др.
Анализиране на времето за влизане и излизане в района на контролната
точка (кръгчето). Quick Route дава възможност в таблицата с междинните времена, в
десния панел, да се добави колона с времето за влизане в района на контролната
точка и друга - с времето за излизане, като диаметърът на „кръгчето" може да се
настройва. По подразбиране той е 45 метра. Този анализ е чудесен показател за това
колко добре се справя състезателят в „кръгчето" - много важна част от
ориентирането. При анализът на този показател трябва да се отчитат различията на
терена, наклона и други.
Идентифициране на загуби на време допуснати заради ефективността на
бягане по азимут, като се провери за S-образни извивки в GPS следата там, където
би трябвало да се бяга направо, по азимут. Ако има много такива, състезателят трябва
да работи върху работата с компаса. В Quick Route това отклонение може да се
анализира като се добавят междинни
точки на определените места и се зададе оцветяването на GPS следата по "Direction
deviation" (отклонение от посоката) вместо по "Pace" (скорост) (фиг. 3 а). Например, когато
ъгълът на отклонение от азимута изравни или надвиши 30°, тя да се оцветява в червено,
така неоптималното бягане по посока ще изпъкне. В таблицата, в десния панел, излиза
показател средно отклонение от азимута, върху който, разбира се, може да се работи
целенасочено за подобряването му в тренировъчния процес.
Анализ чрез пулсовата честота. Ако се използва GPS часовник, който освен GPS
данни, записва и пулсова честота, то може да се анализира как пулсът е варирал по време
на състезание/тренировка по ориентиране и съответно как е повлиял на техническото
представяне по маршрута. За този анализ GPS следата трябва да се оцвети по „Heart rate"
(пулс), вместо по „Pace" (скорост) (фиг. 3 б). Варирането на пулсовата честота се вижда точно по същия начин, по който се вижда и варирането на скоростта. Дали състезателят е
бягал прекалено бързо, което е допринесло за по-висок пулс преди да сгреши? Стартирал
ли е прекалено агресивно и съответно не е успял да задържи същото ниво на пулса през
цялото състезание? В таблицата с междинните времена вдясно също има прави и
показател среден пулс. Програмата визуализира разпределението на времето по пулсова
честота с хистограма - интересно е да се сравнява едно състезание с друго (фиг. 4 а).
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Фиг. 3. а) Идентифициране на загуба на време, допусната поради неефективност при бягане по азимут.
Карта: ММЦ Приморско, GPS следа: Иван Сираков
б) Анализ на GPS следа по пулсова честота. Карта: Швеция, GPS следа: Иван Сираков.
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Фиг. 4. Хистограми с разпределението на времето по маршрута спрямо пулсовата честота в %.(a) и
скорост в % (б)

Фиг. 5 . Анализиране на специална техническа тренировка тип „коридор". Карта:
Guardamar Norte, Аликанте, Испания, GPS следа: Иван Сираков.

Анализиране на разпределението на времето спрямо скоростта на придвижване
по маршрута - тази хистограма, също както и тази с пулсовата честота, е интересна,
когато се сравнява от едно състезание с друго (фиг. 4 б).
Анализиране на специални технически тренировки. GPS анализът сам по себе си
пасва много добре на голям брой специализирани технически тренировки. Добър
пример са тренировката за бягане по азимут или тренировката „коридор", която става
все по-популярна, с навлизането на GPS устройствата. В нея състезателят има
специално обработена карта и вижда само криволичеща „дебела" линия, в която
трябва да се движи (фиг. 5). С GPS часовник може да се определи колко често и за
колко време състезателят е бил извън „коридора". Оценката и анализът на тази
тренировка я прави много по-интересна и мотивираща за подобряване на техниката
на ориентиране следващия път.
Заключение
Функционалностите на специализирания софтуер за анализиране на GPS следи
Quick Route дават възможност за качествен комплексен и обширен анализ на
представянето на състезателите по ориентиране при преминаването на маршрут.
Това значително подобрява възможностите за анализ на представянето и конкретни
изводи относно нивото на техническите способности на състезателя в детайли и
планиране на целенасочени специализирани технически тренировки за подобряване
на следните аспекти - атака на контролната точка, избор на път по маршрута, разлики
в скоростта на отделните типове терени, бягане по азимут, влизане и излизане от
контролната точка, разпределение на силите по трасето и др.
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DIMITROVA IVELINA, KOSTOV KOSTADIN.INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RECIPROCAL INHIBITION APPLICATION
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Абстракт: Травмите, засягащи опорно-двигателния апарат представляват спортно-медицин-ски проблем,
изискващ все по-голямо внимание. В спортната практика и бита често се срещат наранявания и увреждания на
колянната става. В настоящата работа е направен опит да се анализират комплексно проблемите, изхождайки
от един основен анализ на анатомичните, физиологичните и биомеханичните дадености и да се посочат
възможностите на кинезитерапевтични методи за релаксация и тренировка на мускулната сила при
нараняванията на колянната става чрез едно целенасочено и ефективно лечение. Ключови думи: колянна
става, травми, мускулна релаксация, мускулна сила
Abstract: Injuries affecting the musculoskeletal system are a sports-medical problem that requires increasing
attention. In sports and lifestyle, injuries and injuries to the knee joint are common. The present study makes an
attempt to comprehensively analyze the problems, proceeding from a basic analysis of anatomical, physiological and
biomechanical features and to point out the potential of kinesitherapy for relaxation and training of muscular
strength after injuries of the knee joint.
Key Words: knee joint, trauma, muscle relaxation, muscle strength

Увод
Едни от най-честите травматични увреди на опорно-двигателния апарат са
травмите на колянната става. Поради експонирано положение на ко-лянната става и
значението й за функционирането на долните крайници, тя е подложена на силно
функционално натоварване [3]. Страдат лица от всички възрасти като техния брой
напоследък се увеличава. Контузиите и дисторзиите на колянната става се считат за
леки спортни наранявания, които въздействат върху ставата под формата на сблъсъци
или удари [2]. По-силни удари с увреждане на синовията изискват внимателно
третиране поради тяхното въздействие върху триенето на хрущяла. Важно условие за
по-бързото и пълно възстановяване е своевременното и целенасочено прилагане на
средствата на кинезитерапията както в имобилизационния, така и в
следимобилизационния период.
При консервативното лечение, след свалянето на гипсовата превръзка се започва
с кинезитерапия и електролечение.
При оперативното лечение кинезитерапията започва още на 2-3 ден с леки
общоразвиващи и дихателни упражнения, упражнения за здравия крак, а за
имобилизирания - упражнения за пръстите и глезенната става. След 3-4-ия ден се
дават и леки изометрични контракции за четиригла-вия бедрен мускул. Към края на
втората седмица се разрешава частично обременяване на крака. След свалянето на
гипсовата превръзка, усилията са насочени към възстановяване пълната подвижност
на колянната става и силата на четириглавия бедрен мускул. Обикновено за един-два
месеца се възстановява функцията на ставата, но обемът и силата на бедрената
мускулатура трудно се възстановяват [1]. По тази причина се търсят нови методи и
средства, които да скъсят възстановителния период и възвърнат функционалната
годност на увредените крайници.
Влияние на тренировката върху сухожилията, хрущялната тъкан и
лигаментите
Мускулатурата е най-добрата и най-подходяща за трениране тъкан, която
реагира особено бързо на адекватни, липсващи или много силни дразнения, в
сравнение с т. нар. брадитрофични тъкани.
Хрущялът на ставата, една много комплицирана и лесно нараняема тъкан, чието
високо функционално натоварване е нараснало, използва за своето съхраняване
движението.
Редуването на компресията с отбременяване, така както и свойството на
синовиалната течност при краткотраен натиск да става извънредно рядка и с това да
прониква по-дълбоко в хрущяла, показва колко важно е движението за запазване на
хрущяла.
Сухожилията и връзките притежават значително по-малка адаптационна
възможност. Причина за по-дългото приспособяване е оскъдното васку-ларизиране и
бавната обмяна на веществата, която отчасти се поема от лимфното оросяване.
Въпреки това, наблюдаваната след трениране хипертрофия има положително влияние
върху предела на здравината при разтягане и способността за разтягане.

76

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA

Целта на проучването е да се изследва функционално-възстановител-ния ефект от
приложението на постреципрочна релаксация и метод за увеличаване силата на
мускулите флексори на колянна става в кинезите-рапевтична програма при лица с
наранявания на колянната става.
Изходна точка за изследване бяха следните хипотези:
> Методът за силовата тренировка, респективно комбинацията между лечебна
гимнастика за болни лица и включената специална тренировка за силата, повлиява
положително оздравителния процес.
> Методът на постреципрочна релаксация повлиява благоприятно възстановителния процес.
> Периодът от време за повторното придобиване на пълната способност за
обременяване и подвижност се скъсява.
> Стабилността на колянната става се преценява като по-благоприятна.
Материал и методи на изследване
Характеристика на контингента
Проведеното изследване обхваща 2-годишен период от 2017 до 2019.
За прилагането на специализираната кинезитерапевтична програма използвахме
рехабилитационния център на ФНОИ при СУ „Св. Климент Охридски".
Всички болни бяха с клинично потвърдена диагноза. След консултиране със
съответните специалисти - лекуващ лекар, ортопед и кинезитера-певти, пристъпихме
към изпълнение на поставените задачи.
Изследваните лица са в трудоспособна възраст: 7 - студенти, останалите 9 преподаватели и служители, разделени в две групи - опитна и контролна, като 25,6%
от тях са над 40 години, 28,2% - между 30 и 39 г. и под 30 г. - 46,2%.
Методи на изследване
Отчитайки клиничната картина на нараняванията на колянната става, предвид
целите и задачите, поставени в това идследване, както и развитите априори хипотези,
бяха използвани следните методи на изследване.
Функционални изследвания на колянната става
1. ММТ на флексорите и екстензорите на колянната става и m. triceps
surae по метода на Ст. Банков.
2. Обем на движение в колянната става по методиката SFTR на Moor.
3. Сантиметрия:
> обиколката на коляното измервахме през средата на пателата;
> обиколката на бедрото измервахме на 5, 10, 15 и 20 см от горния ръб на
пателата;
> обиколката на подбедрицата измервахме през най-изпъкналата част на m.
triceps surae.
4. Тест за скъсени мускули.
> Тестувахме m. rectus femoris, ишиокруралната мускулатура и m. ilipsoas.
5. Тест за сила на мускулатурата на колянната става.
6. Изследване на болката при движение
Всички измервания извършихме по време на първата и последната процедура.
Методика на кинезитерапевтичната програма
Провокираната при наранявания на колянната става хипокине-зия довежда до
намаляване на силата в динамичните мускули, в случая основно на m. quadriceps
femoris, и до функционално ограничаване на подвижността. Търсейки найефективните средства за възстановяване стабилността на колянната става и
изхождайки от патогенезата и патокинезиологията на уврежданията на колянната
става, разработихме кинезитерапевтична програма, която предложихме на
съгласилите се за участие в нашия експеримент пациенти. В тази програма
едновременно с приетите в кинезитерапията рутинни средства и методи
акцентирахме на приложението на метод на реципрочна инхибиция на околоставната
мускулатура /РИ/, за релаксация на м. квадрицепс фемори и модифициран метод за
увеличаване силата на мускулите флексори на засегнатата колянна става.
Основната задача на методиката е подобряване функционалния капацитет на
колянната става след травма за възстановяване на нормалната й подвижност и
увеличаването на мускулната сила от слабата компонента на мускулния дисбаланс динамичната мускулатура.
Изхождахме от позициите, че характерна черта на тренирането на силата е
възможността избирателно да се усъвършенстват отделните мускулни групи. Такъв
аналитичен подход постави естествено редица методични въпроси, валидни и за
основните научни принципи на спортната тренировка. Заедно с избора на подходяща
форма на упражнение беше необходимо да се определят тренировъчната цел,
тренировъчните методи, обема, честотата на тренировката. От решаващо значение
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беше и планираното дозиране на увеличаването на натоварването. Курсът с оздравителни и възстановителни мероприятия разделихме на 4 етапа:
>
мобилизиращ;
>
стабилизиращ;
>
функционална мускулна тренировка;
>
тренировка за мускулно натоварване.
Изхождайки от целите и задачите за всеки етап и сроковете за функционално
възстановяване, изработихме и приехме следните критерии за оптимална
продължителност на различните етапи от оздравително-възста-новителния процес
след травми и операции на колянната става:
> мобилизиращ - 1-2 седмици;
> стабилизиращ - 2-4 седмици;
> функционална мускулна тренировка - 4-6 седмици;
> силова мускулна тренировка - 6-8 седмици.
Различията в методиката на прилаганата КТ при двете групи се състоеше в
следното: при контролната група приложихме рутинна методика на кинезитерапия с
използване на постизометрична релаксация /ПИР/ за мускул Квадрицепс фемори, а
при експерименталната група приложихме реципрочна инхибиция на околоставната
мускулатура и релаксация на мускул Квадрицепс фемори и модифициран метод за
увеличаване силата на флексорите на засегнатата колянна става, който се състоеше в
следното: Три серии по 15 повторения срещу мануално съпротизление за флексия в
колянна става, но не през целия възможен обем на флексия, а само в последните 20
градуса флексия. Прилагахме ги в началото, средата и края на основната част на
процедурата с кинезитерапия. Работната ни хипотеза се състоеше в следното:
- Пост изометричната релаксация /ПИР/ за мускул Квадрицепс фемо-ри често
провокира болка в и около ставата вследствие на компресията която се предизвиква
под пателата и в ставата, както и от напрежението в сухожилието и залавното му
място. Прилагането на реципрочна инхи-биция на околоставната мускулатура и
релаксация на мускул Квадрицепс фемори не провокира тези оплаквания и
прилагането и вероятно ще окаже по-добър терапевтичен ефект.
- В рутинната практика за увеличаване силата на мускулите Флексори на колянна
става се използват упражнения срещу съпротивление оказвано през целият възможен
обем на движение в засегнатата сава. Ние използвахме упражнения срещу
съпротивление за флексия само в последните 20 градуса на възможният обем на
движение в засегнатата става. С този метод целяхме да увеличим силата на мускулите
Флексори в колянната става в края на тяхното съкращение когато силата им е наймалка вследствие на приближените им залавни места. От друга страна повтарящите се
движения в крайна флекси на ставата ще повлияят по пътя на реципрочната
инервация релаксация на мускул Квадрицепс фемори. Съчетаването на тези два
фактора - увеличаването на съкратителна способност и сила в крайният момент на
мускулната контракция на флексорите на Колянна става /КС/ и едновременно с това
релаксацията на мускул Квадрицепс фемори по пътя на реципрочната инервация,
вероятно ще допринесат за по-бързо увеличаване на обема на движение в засгнатата
колянна става,
Резултати
Промяната в показателя болка при опитната група е значителна и разликите са
статистически значими (р<0,001). Особено внимание обръщаме на наличието и
интензивността на болката. При началното изследване пациентите са съобщавали
предимно за "силно изразена болка", поради което и средната стойност е 1,50. При
завършване на процедурите този показател е 0,50, което се представя със степените
"липсва болка" и "слабо изразена болка", т. е. между 0 и 1. Вероятно това в случая е
било от съществено значение и за подобряването на всички останали показатели.
При контролните този показател също се подобрява. В сравнение с резултатите
на опитната група обаче подобрението е значително по-слабо проявено. Болката в
началното изследване е почти "силно изразена" -1,77. Тя намалява само до 1,22
(р>0,10), което показва, че чувството за наличие на болка по интензивност е повече
от "слабо изразена болка".
Подобрението на мускулната сила е важно условие за функционалното
възстановяване на колянната става. Регулирането на мускулния баланс нормализира
стабилността и позволява по-нататъшно увеличение на натоварването до
окончателното възстановяване. От първоначалното изследване, с мануално-мускулно
тестуване /ММТ/ установихме умерено намалена сила за m. quadriceps и M. М.
Semimembranozus, semitendinozus, biceps femori. От получените резултати на
контролната група се установи, че при началното изследване силата на изследваните
мускули е под оценка 4. Налице е едно чувствително намаляване на мускулната сила
следствие непълноценната функция в ставата и в мускулатурата. Отслабване от такъв
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порядък е израз на мускулен дисбаланс, инактивитетна мускулна хипотрофия или
обща хипокинезия.
При контролните лица, след поведената терапия, се установи известно
увеличаване на мускулната сила по ММТ, но е статистически недостоверно. Малка
остава силата на m. quadriceps femoris - 4,0. Трудно могат да се обяснят минималните
промени в тези показатели като се има предвид, че в методиката на КТ има голям
брой упражнения за долните крайници. Вероятно болката би могла да попречи на
нарастването на мускулната сила поради рефлекторното щадене на ставите.
При опитната група, в края на наблюдението, силата нараства при всички мускули.
Статистически значимо е увеличението в силата на m. quadriceps femoris - с 0,53
(р<0,001).
Ако разгледаме динамиката на подобрение на мускулната сила в края на курса
установяваме високи стойности и за двете изследвани мускулни групи.
Наред с тестуването за сила и издръжливост на динамичните мускули тестувахме
динамиката на промените в дължината и тонуса на m. quadriceps femoris. При нашия
контингент този мускул е с най-големи изменения в тонуса, което установихме
визуално и палпаторно.
Нормализирането на тонуса на m. quadriceps femoris доведе до по-добрата
стабилизация и координация на колянна става и запазване на анатомичната
конгруентност на ставата.
Анализ на резултатите
Тъй като желаехме да се уточни и конкретизира въздействието на двете методики
при болните, ние сравнихме и анализирахме резултатите на двете групи в началото и
в края на експеримента.
Установи се, че при началното изследване липсва статистически значима разлика в
резултатите между опитната и контролна групи, т. е. изходното състояние и на двете
групи е почти еднакво.
При завършване на експеримента обаче, се установиха по-добри резултати при
опитните болни, а разликите между двете групи са достоверни за повечето от
представените показатели. Особено висока е статистическата значимост на разликите
за показателите ММТ ( за m. quadriceps femoris) и за интензивност на болката.
От анализа на резултатите са налага изводът, че при липса на различия в
изходното състояние на двете групи болни в края различията между тях са значителни
и достоверни поради по-добрите резултати на болните, третирани с новата методика.
Изводи
От изследването могат да се направят следните изводи:
1. С помощта на избраните от нас методи на изследване проверихме
ефективността на приложената методика, анализирахме промените на движението в
засегнатите коленни стави и свързания с функционалните нарушения мускулен
дисбаланс.
2. Приложената от нас кинезитерапия се възприе много добре и доведе до
значително подобрение в обективното и субективно състояние на пациентите.
3. Приложената методика на КТ оказа добър и статистически значим
терапевтичен ефект при пациенти с травматични увреди на колянна става.
4. При прилаганата рутинна методика също се подобрява състоянието на
болните, но ефектът е по-малък и в повечето случаи статистически незначим.
5. От приложената методика най-добре се повлияха болковия синдром и силата
на околоставната мускулатура изразено в увеличаване на силата и обема на активна
флексията в колянната става.
6. Разликата между пасивния и активния обем на движение при опитната група е
по-малък в сравнение с контролната група, каквато беше и една от целите на
приложената методика на КТ, като основа за по-бързото възстановяване на
подвижността и функцията на засегнатите коленни стави.
7. Сравнителната оценка между двете групи доказва по-доброто и по-голямо
подобрение под въздействие на експериментираната методи
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ка, което може да се има предвид при прилагане на КТ при болни след травми на
колянна става.
Препоръки
Получените резултати и личният ни опит от работата с пациентите ни дават
скромното основание да предложим експериментираната от нас методика на
кинезитерапия в практиката при рехабилитация на колянната става след наранявания
и операции.
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ИНДИВИДУАЛНИ ЗАЩИТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛКИТЕ
ОТ СТУДЕНТСКИТЕ БАСКЕТБОЛНИ ОТБОРИ ПРИЛАГАНИ В
СЪСТЕЗАНИЯ
ЛАРИСА КАСАБОВА

LARISA KASABOVA. INDIVIDUAL ACTIVITIES OF DEFENSE OF PLAYERS FROM STUDENTS BASKETBALL TEAMS
APPLIED IN COMPETITIONS
Абстракт: Целта на изследването е да установим, кои показатели имат отношение върху ефективността на
отбранителната игра в баскетбола. Тя бе осъществена чрез идентифициране на основните фактори, оказващи
влияние върху качеството на защитните действия на баскетболистките от студентските отбори. Изведени са пет
фактора, определящи в голяма степен ефективността на защитните действия. С най-голям относителен дял към
факторната структура 41,89% е факторът „индивидуални защитни действия срещу нападател без и с топка".
Първите три фактора, обясняват 72,25% от дисперсията и характеризират индивидуалната защитна игра.
Акцентът върху показателите, включени в тях може да намери практическо приложение при оптимизацията на
учебно - тренировъчния процес по баскетбол във Висшите училища.
Ключови думи: ефективност, оптимизация, фактори, защитна игра, студентки
Abstract: The purpose of the study is to determine which indicators are relevant to the effectiveness of the defensive
game of basketball. It was carried out by identifying the major factors influencing the quality of the protective action
of basketball players from the student teams. Five factors have been identified that determine to a great extent the
effectiveness of protective actions. With the largest relative share to the factor structure, 41,89% is the factor
"individual protective actions against an attacker without a ball". The first three factors explain 72,25% of the variance
and characterize individual defensive play. The emphasis on the indicators included in them can find practical
application in the optimization of the basketball training process in higher schools.
Key Words: efficiency, optimization, factors, defense game, female students

Резултатността на баскетболната игра се определя не само от възможностите на
играчите в нападение, но и от това до каква степен по време на защита са били
неутрализирани действията на противниковото нападение. Смята се, че от овладените
в подкошието топки, пресечените подавания на противниковия отбор, от правилната
и активна игра в защита зависи в голяма степен успешното представяне на отбора
[3,5,6,8,10,14,17]. Според В. Цветков за тази цел „не е важно един или няколко играчи
да играят правилно и активно в защита, това трябва да бъде цел на всички
защитници". На първо място индивидуалните действия в защита до голяма степен
дават възможност на състезателите да ги прилагат, като средство за противодействие
на противниковото нападение, подпомагащо изграждането на отборната защитна
игра. На второ място тези защитни действия създават предпоставки за организиране и
осъществяване на контраатака към противниковия кош [6,11,13]. За да се изгради
ефикасна защита противодействаща на противниковото нападение е необходимо да
се усъвършенстват множество индивидуални физически качества на баскетболистите.
Именно на тази база, те ще изградят оптимални технико-тактически качества за игра в
нападение и в защита, а също така успешно ще се развива и управлява цялостния
учебно-тренировъчен процес. Много баскетболни специалисти [5,6,1,8,9,10,7,18] са
единодушни, че е необходимо да се знае какви технико-тактически прийоми трябва
да владее един защитник, за да неутрализира успешно противниковия нападател.
Освен това е необходимо да се определят конкретно тези качества, които имат в найголяма степен значение и принос за реализиране на индивидуалните, груповите и
отборните защитни действия на играчите.
Разкриването на факторната структура на индивидуалната защитна игра от
технико-тактическа гледна точка, както и конкурентната ефективност и специфичната
работоспособност е задача имаща висока информационна стойност за оптимизиране
на процеса на обучение [1,2,7,15,17].
Цел и задачи на изследването:
Целта на изследването е да се оптимизира методиката за подготовка на
индивидуалните защитни действия състезателките от студентската група, като се
разкрие факторната структура и се идентифицират основните фактори на
индивидуалните защитни действия на състезателките - студентки. За реализиране на
така формулираната цел си поставихме следните задачи:
1. Да се определят показателите по които ще се характеризира дейността на
защитата - индивидуални защитни действия.
2. Да се определи значимостта и приносът им в ефективността на защитата.
3. Да се определят показателите, по които ще се характеризира дейността на На
база значимостта на показателите за ефективността на индивидуалната защитна игра
да се изведат факторите, които притежават най-висока статистическа достоверност.
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Да се направи анализ на получените резултати.
Организация на изследването
Предмет на изследване са основните показатели на индивидуалната защитна игра
на състезателките от студентските баскетболни отбори. Направен е видеозапис на
защитната игра на 38 състезателки, играещи в студентската група. Използвали сме
предложената от В. Цветков [10,12] терминология за индивидуалните действия в
защита срещу нападател с топка и без топка (табл. 1), както и други технически
показатели [7,8,3,15,16,17]. Съвкупността от данни на снетите показатели на наблюдаваните състезателки са обработени с помоща на:
> корелационен анализ за разкриване на взаимовръзката между изследваните
признаци [4]. Приложена е обикновенна линейна корелация по метода „всеки срещу
всеки". Степента на значимост на изчислените коефициенти на корелация е
определена при висока гаранционна вероятност (Ft > 95%);
> факторен анализ за разкриване на факторната структура и определяне на
основните фактори на физическото развитие и специфичната работоспособност на
студентките от профилираните групи по баскетбол на неспе-циализирани по спорт
Висши училища. Изходните корелационни матрици са факторизирани по метода на
главните компоненти с последваща Varimax ортогонална ротация [19].
При идентифицирането и подреждането на факторите са взети под внимание
следните критерии и параметри:
• процент на обяснената от всеки фактор изходна дисперсия на изследваното
явление (а2);
• степен на разкриване на съответния признак в общата факторна структура,
информация за което носят стойностите на h2;
• факторно тегло на всеки показател по дадения фактор и неговата посока (знак),
които разкриват силата и характера на взаимовръзката (положителна или
отрицателна) между показателите на отделния фактор.
Резултати от изследването
Корелационната матрица ни даде възможност да преценим взаимовръзките
между показателите, чрез които можем да преценим информа-тивността на всеки
един показател.
В резултат на факторния анализ изведохме пет фактора, които в голяма степен
определят ефективността на защитните действия на баскетболистките.
В първия фактор се съдържат защитни действия спрямо играч без топка и спрямо
играч с топка. Този фактор включва показателите „защитно действие срещу нападател
на повече от две подавания" с много високо факторно тегло - ,963. Тук попадат и
показателите „защитни действия срещу нападател извършващ пробив към коша"
(,959) и „защитни действия срещу нападател на едно подаване" (,887).
Таблица 1 . Факторна структура на показателите, определящи ефективността на индивидуалните
защитни действия на студентките
№

Показатели

II

III

IV

V

Общност
на теста

Инд. действия с/у играч без топка
1

с/у нападател на едно подаване

0,887

0,289

0,181

0,057

0,215

,092

2

с/у нападател на повечеот две

0,963

0,202

0,263

0,016

0,120

,213

0,328
0,319

0,884
0,98

0,121
0,857

0,314
0,536

0,462
0,032

,245
,232

0,58

0,110

0,031

0,858

0,057

,159

0,959

0,232

0,075

0,172

0,412

,238

0,03

0,055

0,087

0,829

0,422

,176

0,273
0,184
0,181
0,053

0,936
0,962
0,128
0,081

0,095
0,831
0,869
0,126

0,066
0,379
0,023
0,153

0,072
0,091
0,155
0,822

,204
,212
,167
,147

41,89%

20,32%

10,04%

7,34%

3,75%

3
4

подавания
с/у пресичащ нападател
за овладяванена отскочила от таблото
топка
Инд. действия с/у играч с топка

5

с/у нападател извършващ стрелба в
коша

6

с/у нападател извършващ пробив към
коша с дрибъл

7

с/у нападател извършващ подаване в
опасна посока
Технико-тактически способности

8
9
10
11

Пресечени топки
Овладени отскочили топки
Технико - тактически грешки
Персонални грешки при отнемане на
топката

Тези показатели характеризират скоростните и технико-тактическите възможности
на състезателките, тяхната подвижност, както и скоростта на психомоторните им
реакции. Този фактор нарекохме „индивидуални защитни действия срещу нападател
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без и с топка". Той обяснява 41,89% от общността на извадката и е най-значим между
факторите (фиг. 1).
Следващият по значимост фактор, който нарекохме „овладяване на топки и защита
срещу пресичащ нападател", притежава значително факторно тегло - 20,32%. Той
включва показатели, характеризиращи възможността на състезателките да преценят
позицията си спрямо нападащите състезатели, момента за отскок и приложението на
скоростно - силовите качества. Той осигурява значителна връзка между показателите
„овладени отскочили топки" с факторно тегло - ,962, „пресечени подавания" (,936) и „
защитни действия срещу пресичащ нападател без топка" (,884). Той не осъществява
съществени връзки с останалите показатели, чиито факторни тегла клонят към нула.
Следващият по значимост фактор, който нарекохме „овладяване на топки и защита
срещу пресичащ нападател", притежава значително факторно тегло - 20,32%. Той
включва показатели, характеризиращи възможността на състезателките да преценят
позицията си спрямо нападащите състезатели , момента за отскок и приложението на
скоростно - силовите качества. Той осигурява значителна връзка между показателите
„овладени отскочили топки " с факторно тегло (,962), „пресечени подавания" (,936) и
„защитни действия срещу пресичащ нападател без топка" (,884). Той не осъществява
съществени връзки с останалите показатели , чиито факторни тегла клонят към нула.
При третия фактор с високи факторни тегла са три показатели. Показателят с найвисок относителен дял - факторно тегло (,869) в този фактор наречен „техникотактически грешки" интерпретираме, като способността на защитника да не допусне,
много на брой технико - тактически грешки при играта си срещу противниковите
нападатели". Този фактор се формира и от свързания с намиране на подходяща,
осигуряваща преимущество на защитника позиция, преценяване и избиране на найподходящия момент за отскок и блокиране на противниковия играч показател
„действия за овладяване на отскочила топка" (,857) и показателя „усвоени отскочили
топки - брой" (,831). Факторът е наименуван „технико-тактически възможности" и

Фиг. 1 . Значимост на факторите - обяснение на дисперсията ( % )

Показателите свързани със защитна игра срещу човек, владеещ топката образуват
четвъртия фактор. Опазването на противников състезател с топобяснява 10,04% от цялостната дисперсия на извадката.

ка изисква освен наличие на много добри физически качества и отлични техникотактически умения. Това са „действията срещу нападател, извършващ стрелба в коша"
(,877), факторно тегло и „действията срещу нападател, извършващ подаване в опасно
направление" (,829). Това ни даде основания да наречем този фактор „Действия срещу
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играч с топка". Той има относителен дял от 7,34% в обяснението на цялостната
дисперсия.
Петият фактор показва статистически достоверни връзки единствено с показателя
„персонални грешки при отнемане на топката (,823). Други три показатели: „защитни
действия срещу пресичащ нападател", „защитни действия срещу нападател,
извършващ пробив с дрибъл към коша" и „защитни действия срещу нападател,
извършващ подаване в опасно направление" са с по - ниски по значимост факторни
тегла в границите на ,462 - ,412. Този фактор нарекохме фактор „Персонални грешки
при защита". Той има сравнително малък относителен дял от общата дисперсия 3,75%.
Разположението на значимите показатели, съставящи отделните фактори показва
адитивността им. На практика ефективността на индивидуалните действия в защитната
игра е сборът от показателите с най-голяма значимост за всеки един фактор
поотделно.
Интерес представлява фактът, че показателят общност на теста (h2) дава
преимущество на показателите от индивидуалните защитни действия без топка в
защитната игра. Тук с най-високи стойности са „защитни действия срещу пресичащ
нападател" (,245) и „действия за овладяване на отскочила топка" (,232). Още четири
показателя с факторно тегло над ,200 допълват сбора от показатели формиращи
представата за зависимостта на защитните действия са включени във всеки фактор.
Изводи и препоръки
1. Най-важен при защитната игра за студентките - баскетболистки е
първият фактор, наречен „индивидуални защитни действия срещу нападател без и с топка", който разкрива голямото значение на:
> защитните действия срещу нападател на повече от две подавания;
> защитните действия срещу нападател, извършващ пробив към коша.
2. Определените на базата на корелационната зависимост фактори притежват висока статистическа достоверност. Могат да намерят практическо
приложение при оптимизацията на учебно-тренировъчния процес на дисциплината „Физическо възпитание и спорт" - баскетбол във Висшите училища
за формиране и усъвършенстване на индивидуалните защитни действия.
3. Първите три фактора, който обясняват 72,25% от цялостната дисперсия на извадката дават и основната характеристика на индивидуалната
защитна игра. Показателите включени в тях обезателно трябва да заемат
основно място при постановката, изграждането и развитието на технико-тактическите умения и прийоми на индивидуалната защитна игра.
4. Адитивното въздействие на факторите и включените в тях показатели върху
качественото ниво на защитните действия показва, че акцентът на тренировъчната
работа трябва да попадне именно върху тях.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ФУТБОЛ ОТ ЕЛИТНАТА ГРУПА U-17

ПРИ

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ, КРУМ ЛОВКОВ,
ДАНИЕЛ ДИМОВ, ВЛАДИМИР БАХЪРОВ

LUCHEZAR DIMITROV, KRUM LOVKOV, DANIEL DIMOV, VLADIMIR BAHAROV. STUDY OF ANTHROPOMETRIC
PARAMETERS FOR FOOTBALL PLAYERS OF THE ELITE GROUP U-17
Абстракт: В статията се разглеждат и анализират антропометрични изследвания на млади футболисти от
елитната група U-17 (до - 17 г., родени 2003 и 2004 г.), като част от програмата за развитие на детскоюношеския футбол, реализирана съвместно от Българския футболен съюз и Министерството на младежта и
спорта. Определен е ИТМ на състезателите от Eлитната група U-17 (до - 17 г., родени 2003 и 2004 г.) и е
направен матема-тико-статистически анализ на данните от проведеното национално изследване. Ключови
думи: антропометрия, ИТМ, млади футболисти, анализ
Abstract: The article reviewed and analyzed anthropometric studies of young players from the Elite group U-17 as
part of the development of the youth football, implemented jointly by the Bulgarian Football Union and the Ministry
of Youth and Sports. BMI is determined by the competitors Elite group U-17 and made mathematical and statistical
analysis of data from the national survey.
Key Words: anthropometry, BMI, young players, analysis

Значението на получаването на точна информация за морфологията,
биологичното съзряване и функционалното развитие на децата и младите футболисти
е документирано в литературата. През последните десетилетия проучванията се
опитват да събират и систематизират информация, за да характеризират и разбират
спортната подготовка на младите футболисти.
Четвърта поредна година БФС (Български футболен съюз) и ММС (Министерство
на младежта и спорта) реализират съвместен проект за развитие на детскоюношеския футбол в България. Проектът има за цел да проследи прогреса на младите
ни таланти и въз основа на събраните данни ще бъде изградена Национална
програма "Пътят на състезателя", проследяваща различните етапи от формирането на
спортиста и спомагаща за изграждането на елитни футболисти. Анализите пък ще
послужат за сериозна дългосрочна програма за развитие на детско-юношеския
футбол у нас. През 2019 г. участие в Програмата взеха футболни отбори в две
възрастови групи - до 17 г. и до 15-годишна възраст. От края на юли до 9 август в
подготвителните лагери на 17-годишните се включиха 16 тима, като в Банско заниманията си проведоха Ботев (Пловдив), Витоша (Бистрица), Лудогорец, ЦСКАСофия, Славия и Национал (София), в Сливен - Черно море, Сокол
(Марково), Левски-Раковски, Дунав, Етър и Спартак (Варна), а в Боровец - Левски
(София), Локомотив (Пловдив), Берое и Септември. Освен тренировки и
функционални тестове, тимовете проведоха и контролни мачове помежду си на
принципа „всеки срещу всеки" [8].
По време на тренировъчния процес всички състезатели преминаха тестове за
бързина, физическа сила и техника, изготвени от представители на отдел „ Детскоюношески футбол" към БФС (Български футболен съюз), преподаватели от НСА
(Национална спортна академия) и националните селекционери в съответните
възрасти. Тестовете включваха различни видове спринт, вертикален отскок, водене на
топка и жонглиране.
Според СЗО (Световната здравна организация) около 2 млрд. са имали
наднормено тегло, около 20 милиона са деца. Това налага да се правят редица
изследвания и проучвания. През последните години редица автори изследват
затлъстяването и регулирането на теглото и разработват планове за преодоляване на
проблема [5,6,7,9].
Други автори изследват антропометричните показатели в детско-юношеския
футбол [2,3,4].
Антропометрията е единственият най-универсално приложим, евтин и
неинвазивен метод за оценка на размера, пропорцията и състава на човешкото тяло.
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Антропометрията може да се използва за оптимизиране програмите за кондиционна
работа и за прогнозиране на ефективността, здравето и оцеляването.
Малко след Втората световна война връзката между теглото и сърдеч-но-съдовите
заболявания става обект на епидемиологични изследвания. Най-добрият индекс е
съотношението на теглото в килограми, разделено на височината в метри на квадрат,
или индексът на Кюлейт, описан през 1832 г. от Адолф Кюлейт (1796-1874). Тази
формула за ИТМ все още се използва от лекари по целия свят. Индексът на Кюлейт е
наречен индекс на телесната маса /BMI/ през 1972 г. от Ансел Кийс [1].
ИТМ е мярка за относително тегло на базата на масата и височината на индивида.
В наши дни ИТМ обикновено се използва за класифициране на поднормено тегло,
наднормено тегло и затлъстяване. Текущите препоръчителни стойности са: ИТМ над
35 кг/м2 се счита, че човек е тежко затлъстял, над 30 се предполага, че човек е
затлъстял, стойност между 25 до 30 показва, че човекът е с наднормено тегло,
стойност между 18,5 до 25 показва оптимално тегло и под 18,5 се предполага, че
човек е с поднормено тегло [5, 6].
Целта на изследването е да се установи ИТМ на състезатели по футбол от Елитната
група U-17 (до - 17 г. - родени 2003 и 2004 г.) .
Задачи
1. Да се проучат литературни източници по проблема.
2. Да се изследват антропометричните показатели на младите футболисти.
3. Да се направи математико-статистически анализ на резултатите
изследването.

от

Обект на изследването са антропометричните показатели - ръст, тегло, ИТМ,
тренировъчната и състезателната дейност на млади футболисти от всички футболни
клубове участници в Елитна група U-17 (до - 17 г., родени 2003 и 2004 г.).
Контингент на изследването са 131 млади футболисти от 16 отбора от Елитната
група U-17 (до - 17 г., родени 2003 и 2004 г.).
Методика
При антропометричното изследване се използват следните уреди: теглилка (с
точност до 100 гр.) и ръстомер (с точност до 1 мм).
Измерване на теглото - измерваното лице се качва на теглилката и застава мирно,
докато се чуе звуков сигнал.
Измерване на ръста - измерваното лице стъпва на платформата на ръстомера в
основен стоеж (стойка „мирно"). Измерва се разстоянието от горната повърхност на
платформата до най-високата точка на главата.
Анализ
Данните от вариационния анализ на предоставената информация показва, че
максималната стойност отчетена при ръста на състезателите е 190 см, а минималната
155 см. Средната регистрирана стойност е 175,2 см. Стандартното отклонение е 6,8 см.
Коефициентът на вариация показа, че групата изследвани лица е силно разнородна
по отношение на изследвания признак. Коефициентите на асиметрия и ексцес
показват, че разпределението на признака е симетрично.
При регистрираните данни от измерването на теглото на състезателите
максималната стойност, която е отчетена е 82 кг, а минималната стойност 40 кг.
Средната стойност е 64,9 кг. Стандартното отклонение на теглото е 6,5 кг.
Коефициентът на вариация показва, че групата изследвани лица е силно разнородна
по отношение на изследвания признак. Коефициентите на асиметрия и ексцес са със
стойности по-ниски от критичните за посочения обем на извадката, което означава,
че разпределението на признака е симетрично.
Таблица 1. Вариационен анализ от измерването на ръста и теглото на състезателите
Показател
Ръст
Тегло

N min
131 155
131 40

max
190
82

R
35
42

Mean
175,2
64,9

S V
6,8
6,5
-

As
-0,323
-0,478

Ex
0,161
1,263

По данните от 131 изследвани лица са регистрирани максимална стойност на
индекса на телесната маса от 27,34 , минимална стойност 15,82 и средна стойност
21,15. Коефициента на вариация показва, че групата изследвани лица е силно
разнородна по отношение на измерваната променлива. Коефициентите на асиметрия
и ексцес показват, че разпределението на признака е несиметрично.
Поради тази причина представяме стойностите на модата и медианата: Мо = 20,52;
Ме = 21,05 в опит да опишем типичното състояние на признака. Стойностите са
такива, че не променят генералните впечатления от проведеното изследване.
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Таблица 2. Вариационен анализ на ИТМ
Показател
ИТМ

N
131

min
15,82

Max
27,34

R
11,52

Mean
21,15

S
1,7

V
-

As
0,729

Ex
2,034

Заключение: Прави впечатление, че групата изследвани лица е силно разнородна
по отношение на измерваните признаци. Регистрирани са състезатели с високи
стойности за ръста и теглото, както и такива с много ниски показатели. Доказателство
за тези констатации е размахът при вариационния анализ на ръста (35 см) и теглото
(40 кг). Тези констатации са в рамките на нормата и биха могли да се обяснят с факта,
че футболът е комплексен спорт, който предявява изисквания не само към антропометричните показатели на състезателите, но и към техните технически и когнитивни
възможности. При ИТМ генералните впечатления кореспондират с тези от анализа на
ръста и теглото, тъй като този е показател е производен от другите два.
Въпреки тези особености, считаме че изследването на антропометрич-ните
показатели на състезателите заедно с измерването на признаците, съставящи
отделните страни на подготовката, свързани с опитите да се прогнозират техните
дефинитивни стойности трябва да бъдат част от системата на подбора във всеки етап
от многогодишната спортна подготовка. Както и да бъдат обект на мониторинг в
годишния цикъл, тъй като са информативни по отношение на влиянието на
тренировъчното и състезателно натоварване и отражението му върху състезателите.
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ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ,
ПРАКТИКУВАЩИ РЪГБИ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО
УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ"
И ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
МАРИНА НЕДКОВА, ДИАНА ПЕЕВА, НЕЛА ГОЧЕВА

MARINA NEDKOVA, DIANA PEEVA, NELA GOCHEVA. PHYSICAL CONDITIONS AND DEVELOPMENT OF STUDENTS
PRACTICING RUGBY AT UNIVERSITY OF TRANSPORT
"TODOR KABLESHKOV" AND TRAm UNIVERSITY - STARA ZAGORA
Абстракт: Следващата статия представя информация за действителното състояние на физическото развитие и
способностите на студентите, практикуващи ръгби по време на редовни часове по Физическо образование и
спорт. Изследването се проведе в Транспортния университет „Тодор Каблешков" и в Университета „Тракия" в
Стара Загора в началото и в края на учебната година.
Ключови думи: физическо развитие, студенти, състояние, ръгби.
Abstract: The following article presents information about the actual condition of physical development and
capabilities of students practicing cricket during regular classes of Phisical Education and Sport. The research was held
at University of transport "Todor Kableshkov" and at Trakia university in Stara Zagora at the beginning and the end of
the educational year. Key Words: physical development, students, condition, rugby.

В разработката са представени данни за актуалното ниво на физическото
състояние, развитие и дееспособността на студентите, практикуващи спорта ръгби в
часовете по спортно усъвършенстване. Изследването е проведено във ВТУ „ Тодор
Каблешков и в Тракийски университет - Ст. Загора в началото и края на една учебна
година.
Спортът ръгби е част от учебната програма и заниманията по предмета
„Физическо възпитание и спорт".
Целта е да се получи информация за физическо състояние, развитие и физическа
дееспособност на студентите, практикуващи ръгби във ВТУ „Тодор Каблешков" и в
Тракийски университет - Ст. Загора.
Задачите на изследването са:
1. Изследване и анализ на промените в антропометричните данни на студентите,
участващи в отбора по ръгби-жени.
2. Изследване и оценка на промените на физическа дееспособност на студентите,
участващи в отбора по ръгби-жени в рамките на годишния цикъл.
Обект на изследването са 22 броя студентки, жени от различни специалности във
ВТУ „Тодор Каблешков" и Тракийски университет - Стара Загора.
Предмет на изследване е ефектът от заниманията с ръгби.
Изследваните студенти са от първи до четвърти курс с различна възраст в
интервала от 19 до 23 години и са лица, които тренират ръгби в заниманията по
спортно усъвършенстване.
Прилагани са стандартни методики за тестуване, като изследванията са
провеждани по спортен екип в наличните спортна зала и терен, където се провежда и
учебния процес по дисциплината „Физическо възпитание и спорт" във ВТУ „Тодор
Каблешков" и в Тракийски университет - Стара Загора.
Заниманията се провеждат по уеднаквена методика, съобразена с методическите
изисквания, физическото ниво и развитие на студентите.
За изследване на физическото състояние, развитие и динамика на физическата
дееспособност е приложена тестова батерия, която включва 13 теста антропометричните показатели са 5 броя и 8 броя са за измерване на физическата
дееспособност (табл. 1).
Таблица 1 . Тестова батерия
Показатели

Мерна

Точност на

Посока на

единица

измерване

нарастване

1. АНТРОПОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
1 Ръст в право положение

sm

+

2

Тегло

kg

+

3

Гръдна обиколка

sm

+

4

Обиколка талия

sm

-

5

Кожна гънка

mm

-

II. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ
1 Бягане - 36 m
s
2 Бийп тест
s
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0.1
0.1

+
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3

Хвърляне на топка - 3 ^

sm

+

4

Станова сила

kg

+

5

Клякания (бр. за 30 s)

бр.

+

6

Скок на дължина

sm

+

7

Отскок на височина

sm

+

8

Дълбочина на наклона

sm

+

Беше направено входно ниво на студентките, занимаващи се с ръгби. В таблица №
Таблица 2. Данни на показателите от входното изследване
№
1
2
3
4
5

ПОКАЗАТЕЛИ
Ръст
Тегло
Гръдна обиколко
Талия
BMI

6
7

Бягане - 36 м
Бийп тест

8
9
10
11
12
13

Хвърляне на топка - 3 кг
Станова сила
Клякане (30 сек)
Скок-дължина
Отскок на височина
Дълбочина на наклона

ME
sm
kg
sm
sm

X
1
166,2
55,2
88,7
67,1
20,1

S
1
4,3
7,5
8,1
6,1
2,4

s

6,6
3,8

0,6
1,5

sm
kg
бр.
sm
sm
sm

476,2
70,4
27,9
169,5
27,9
106,1

120
18,4
4,5
17,9
7,4
7,1

Легенда: X1, S1 - средна стойност и дисперсия в началото на експеримента, N = 22 броя

2 са представени средните стойности на всеки показател.
След редовни посещения на заниманията по спортно усъвършенстване през
първия и втория семестър, беше проведено второ тестуване на студентките, които
участват в отборите по ръгби. В таблица № 3 са представени средните стойности на
всеки показател в края на учебната година.
Таблица 3. Данни на показателите от изходното изследване
№
1
2
3
4
5

ПОКАЗАТЕЛИ
Ръст
Тегло
Гръдна обиколко
Талия
BMI

6
7

Бягане - 36 м
Бийп тест

8
9
10
11
12
13

Хвърляне на топка - 3 кг
Станова сила
Клякане (30 сек)
Скок-дължина
Отскок на височина
Дълбочина на наклона

ME
Sm

X
2
166,2
55,0
88,7
67,1
20

S
2
4,3
7,1
8,1
6,1
2,4

S

6,4
4,7

0,6
1,23

Sm

507,7
77,3
26
173
30,5
110

112,5
16,4
3,7
16,2
6
7

Kg

Sm
Sm

Kg

бр,
Sm
Sm
Sm

Легенда: X2, S2 - средна стойност и дисперсия в края на експеримента, N = 22 броя

В таблица № 4 са представени средните стойности на всеки показател от началото
и края на учебната година, както и разликата между тях.
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Таблица 4. Средни стойности в началото и в края на експеримента
№
1
2
3
4
5

ПОКАЗАТЕЛИ
Ръст
Тегло
Гръдна обиколка
Талия
BMI

ME
sm
kg
sm
sm

X
1
166,2
55,2
88,7
67,1
20,1

S
1
4,3
7,5
8,1
6,1
2,4

X
2
166,2
55,0
88,7
67,1
20

S
2
4,3
7,1
8,1
6,1
2,4

DIFF
0
+ 0,2
0
0
+ 0,1

6
7

Бягане - 36 м
Бийп тест

s

6,6
3,8

0,6
1,5

6,4
4,7

0,6
1,23

+ 0,2
+ 0,9

8
9
10
11
12
13

Хвърляне на топка - 3 кг

sm

476,2

120

507,7

112,5

+ 31,5

Станова сила
Клякане (30 сек)
Скок-дължина
Отскок на височина
Дълбочина на наклона

kg
бр,
sm
sm
sm

70,4
27,9
169,5
27,9
106,1

18,4
4,5
17,9
7,4
7,1

77,3
26
173
30,5
110

16,4
3,7
16,2
6
7

+ 6,9
1,9
+ 3,5
+ 2,6
+ 3,9

Легенда:
- Знаците в колона „DIFF" за (Х2): „-„ по-слаб резултат; „+" по-добър резултат;
- X1, S1 - средна стойност и дисперсия в началото на експеримента, N = 22 броя
- X2 S2 - средна стойност и дисперсия в края на експеримента, N = 22 броя

На графика 1 са представени средните стойности в началото и в края на
експеримента на антропометричните показатели. Както е известно, от показателите
на антропомоториката, тези за физическото развитие са твърде консервативни и в
рамките на измерването в нашия експеримент от една учебна година повечето от тях
не биха се променили съществено и достоверно в диапазона на статистическата

Графика 1. Средни стойности в началото и в края на експеримента на антропомет-ричните показатели

грешка на измерването.
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На графика 2 са представени средните стойности в началото и в края на
експеримента на показатели на физическата дееспособност.
1

Графика 2. Средни стойности в началото и в края на експеримента на показатели на физическата
дееспособност

На графика 3 е представено разликата между първото и второто измерване,
входящо и изходящо ниво.
DIFF

■ DIFF

Графика 3. DIFF на средни стойности в началото и в края на експеримента на показатели на физическата
дееспособност

Наблюдава се прираст при всички показатели. „Бягане - 36 м" - резултатите са се
подобрили с 0,2 s, при „Бийп тест" нивото, което е постигнато средно от студентите в
края на учебната година, е с 0,9 по-високо. „Хвърляне на топка - 3 кг" - има
увеличение от 31,5 sm, а „Становата сила„ е подобрена с 6,9. Средният брой клякания
за 30 сек са с 1,9 бр. повече. При тестовете „Скок-дължина", „Отскок на височина" и
„Дълбочина на наклона" се увеличават средно съответно с 3,5 sm, 2,6 sm и 3,8 sm.
От тези резултати могат да се направят следните изводи и заключения:
1.
При студентките занимаващи се с ръгби се наблюдава положителен прираст
на всички показатели на физическата дееспособност.
2.
Отчита се ефективност на тези занимания и участието в тях води до градивно
физическо натоварване.
3.
Физическото развитие на студентките се характеризира с малка вариативност
на антропометричните показатели
4.
Резултатите от изследването показва, че внедряването и практикуването на
нетрадиционни спортове във ВУ, успоредно с традиционните, ще разширят
съдържанието и ефекта на въздействие в учебно-тренировъчния процес по
физическо възпитание и спорт.
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ПОДГОТОВКА НА ПОДРАСТВАЩИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ В
УСЛОВИЯТА НА СПОРТЕН ЛАГЕР
ПЕТЪР КОЛЕВ

PETAR KOLEV. PREPARATION OF ADOLESCENT VOLLEYBALL PLAYERS ATTENDING SUMMER SPORTS CAMP
Абстракт: Тренировъчната дейност с подрастващи волейболисти в етапа на начална подготовка е
съпроводена с редица трудности. Изхождайки от факта за силното влияние на физическата дееспособност
върху спортния резултат в областта на волейбола, както и от това, че детската възраст е благоприятна за
положителното повлияване на редица двигателни качества, от голямо значение е търсенето и намирането на
подходящи форми и начини за осъществяване на подготовката през споменатия етап. Ключови думи:
волейбол, спорт, момчета, обучение, спортен лагер
Abstract: Training activities with adolescent volleyball players in the initial preparation phase are accompanied by a
number of difficulties. Keeping in mind that the physical condition has strong influence on volleyball athletic
performance, and the fact that the childhood is the favorable age for a positive effect on a number of motor skills, it
is of great importance to search for and find suitable forms and ways of exercising during this stage. Key Words:
volleyball, sport, boys, training, sports camp

Съвременният волейбол се характеризира с високо ниво на атлетизъм, двигателна
дееспособност, бързина при смяната на една игрова ситуация с друга и сложна в
координационно отношение техника. Решаващи за ефективността при практикуване
на играта се явяват бързината на придвижване, бързината на реакция, височината на
отскока, силата на удара, извършване на сложни двигателни действия, запазване
високо ниво на дееспособност за продължителен период от време [1].
Дейността на волейболиста е основана на разнообразието на двигателни дейности
бягане, отскоци, акробатични елементи, удари, което от своя страна предполага
разностранно развитие на двигателни способности, бързина, скоростно-силови
качества, координация, гъвкавост, издръжливост [2,3].
Усвояването на техниката на волейболната игра в тясна взаимовръзка с
разностранната физическа подготовка е необходимо условие за ефективност на
учебно-тренировъчния процес с подрастващи волейболисти, при който развитието
на основните двигателни качества се явява основна задача [4]. Изследвания с
подрастващи волейболисти убедително доказват, че по-високото ниво на двигателни
качества води до по-бързо овладяване на техническите елементи от играта и поефективното им използване в игрова обстановка.
Множество изследвания на специалистите в областта на спорта доказват, че
периода на детскатa възраст между 9 и 12 - 13 години, който е начален за
прохождане в областта на волейболния спорт, е от изключително значение за
повишаване нивото на определени двигателни качества като бързина, ловкост,
гъвкавост. Специалното внимание при развитието им в този период е от голямо
значение за бъдещи спортни успехи.
Важно е да се отбележи и факта, че учебно-тренировъчният процес в посочения
период е съпътстван и от редица трудности. Съвременният начин на живот води до
сериозен дефицит на необходимото за осъществяване на спортна дейност време.
Това се дължи на постоянното усъвършенстване на технологиите, по-високите
изисквания към нивото на образование в обществото ни, времето за преодоляване
на трафик и разстояния в големия град, необходимостта на малкото дете от
придружител и т.н.
Всичко това води до необходимостта от намиране на нови методики, средства,
форми и осигуряване на възможности за високо ефективна работа в условията на
времеви дефицит. Такава форма на тренировъчно въздействие е провеждането на
подготовката в условията на спортния лагер. Този тип подготовка позволява в кратък
период от време провеждане на по-голям брой тренировъчни занимания, съответно
тренировъчни часове, по-голям обем извършена работа, дейност и почивка на едно
място.
Това определи и целта на настоящото изследване, а именно да проследим ефекта
върху нивото на двигателна дееспособност на подрастващи волейболисти, постигнат
при провеждане на подготовка в условията на спортен лагер.
Задачи на изследването:
1. Установяване нивото на физическа дееспособност на изследваните състезатели
преди провеждането на спортен лагер.
2. Установяване нивото на физическа дееспособност след провеждането на
спортен лагер.
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3. Определяне средните величини на изследваните показатели и извършване на
сравнителен анализ.
Методика
Предмет на изследване е спортно-педагогическият процес, насочен към
усъвършенстване на двигателната дееспособност на 11-12-годишни волейболисти.
Обект на изследване са двигателните способности на момчета с възрастова
граница 11 - 12 години.
Обхват на изследването са 21 състезатели, спортуващи волейбол във Волейболен
клуб Софийски университет (родени в периода януари 2006 г.
- декември 2007 г.)
Изследването е проведено в началото на спортно-състезателната 2018
- 2019 г.
Състезателите са разделени в две групи, такива, които вземат участие в
подготвителен спортен лагер на море в комплекс Камчия (ЕГ), общо11 момчета, и
такива, които продължават подготовката си в София (КГ), състояща се от 10 момчета.
Двете групи са тестирани двукратно, преди и след приключване на подготвителния
спортен лагер на море. Снети са (табл. № 1) следните показатели:
Таблица 1 . Показатели за физическа дееспособност
№

Показатели

Мерни

Точност на

Посока на

измерване
0,01
0,01
0,01

нарастване
+

1.
2.
4.
7.

Совалково бягане 9-3-6-3-9
Бързина 20 m
Бързина и ловкост
Скок дължина от място

единици
Sec
Sec
Sec
Сгп

5.

Вертикален отскок от място

Сгп

+

6.

Вертикален отскок със засилване

Сгп

+

7.

Хвърляне на плътна топка

Сгп

+

8.

Гъвкавост

Ст

+

9.

Сила долни крайници (клек 20 sec)

Брой

+

10.

Сила коремна преса (20 sec)

Брой

+

Всички изследвани момчета посещават занимания по волейбол от 6 месеца до 1
година. Експериментът продължи 10 дни.
Експерименталната група (ЕГ) провежда тренировъчни занимания в условията на
спортен лагер на море, ежедневно по три тренировки, като на всеки три
тренировъчни дни един е почивен. Продължителността на отделното тренировъчно
занимание е между 45 и 90 минути и е съобразено с възрастовите и функционалните
особености на изследваните състезатели.
Контролната група (КГ) провежда едно занимание дневно, четири пъти в седмица
с продължителност 120 минути всяко. Работата и с двете групи е насочена към
подобряване на нивото на техническа подготовка и повишаване на двигателната им
Таблица 2. Обем тренировъчна дейност
Обем

Брой
тренировки

Тренировъчни
часове

Техническа
подготовка %

Физическа
подготовка %

Експериментална

Тренировъчни
дни
8

24

36

35

65

група
Контролна група

6

6

12

50

50

дееспособност. Обемът извършена работа е отразен в табл. № 2.
Физическата подготовка и при двете групи е насочена към повишаване нивото на
основните двигателни качества като приоритетно се развиват бързината, ловкостта и
гъвкавостта на състезателите. В по-малък обем е работата за издръжливост и сила
като при тях преобладаващи са специфичните за волейболната игра скоростна
издръжливост и взривна сила на долни и горни крайници.
При ЕГ всяко първо и трето занимание в рамките на деня са изцяло насочени към
повишаване нивото на двигателни качества. Основните използвани методи са
игровият и състезателният. Преобладават щафет-ните игри и игрите със състезателен
характер. И в двете тренировъчни занимания са поставени кондиционни упражнения
от бегови характер, целящи подобряване техниката на бягане. Качеството гъвкавост,
което е от голямо значение за волейболиста и е в тясна взаимовръзка с техниката на
играта, е заложено във всяко едно тренировъчно занимание, както в началото така и
в неговия край. Второто тренировъчно занимание има за цел подобряване нивото на
техническите елементи от играта, като преобладаващи са видовете подавания с две
ръце отгоре и отдолу, начален удар и елементи от играта в защита. Сериозно
внимание се обръща и на правилното придвижване за изпълнение на елементите
забиване и блокада. Експерименталната група извършва едно тренировъчно

94

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA

занимание с възстановителен характер и в почивните дни. Двигателната дейност в
него се осъществява чрез смяна естеството на спорта, практикуване на футбол,
баскетбол и др.
В таблица № 3 са отразени средните стойности на изследваните показатели при
двете групи в началото и в края на изследването, както и реализирания прираст по
тях.
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Таблица 3. Средни стойности и реализиран прираст
№

Показатели Средни стойности

1.
2.
4.
7.
5.
6.

Совалково бягане 9-3-6-3-9
Бързина 20 m
Бързина и ловкост
Скок дължина от място
Вертикален отскок от място
Вертикален отскок със
засилване
7. Хвърляне на плътна топка
8. Гъвкавост
9. Сила долни крайници (клек 20
sec)
10. Сила коремна преса (20 sec)

Експериментална група
X начало
X край
d
10,37
10,02
-0,35
4,41
4,23
-0,18
16,56
16, 28
-0,28
165,5
162,85
-2,65
228,3
226,9
-1,4
228,6
229,1
0,5

Контролна група
X начало
X край
10,76
10,75
4,6
4,61
16, 74
16,88
152
153,5
221,6
222,9
221,9
222,6

D
-0,01
0,01
0,14
1,5
1,3
0,7

3,25
+ 0,29
19

3,35
+ 3,57
20,14

0,1
+ 3,28
1,14

3,6
+1
18

3,6
+ 1,25
18

0
+ 0,25
0

15,9

17,14

1,24

15

14,3

-1,3

На фиг. 1 са представени разликите в прираста на отделните показатели при двете
групи. От тях се вижда, че ЕГ постига по-висок прираст по 7 от общо 10 от
изследваните показатели. По два от показателите насочени към качеството взривна
сила на долни крайници забелязваме спад при резултатите на ЕГ, а при един
(вертикален отскок след засилване) имаме минимален прираст.

Разлика в прирас

■ експ. прираст
□

контр,

прираст

Фиг. 1. Разлика в прираста между изследваните показатели на ЕГ и КГ

При КГ забелязваме по-нисък резултат в края на изследването по един показател.
По шест показателя забелязваме стойности еднакви с тези от началото на
експеримента. Само при показателите за взривна сила забелязваме видим
положителен резултат.
Работата на мек терен повлиява положително развитието на качествата сила на
долни крайници, скоростна издръжливост, ловкост. По-големият обем тренировъчно
време повлиява положително развитието на взривната сила на горни крайници и
гъвкавостта, както и силата на коремната преса. Що се отнася до качеството бързина,
изхождайки от факта, че тя се поддава изключително трудно на развитие, според нас
в краткия период на работа положителният резултат при ЕГ се дължи основно на
работата за подобряване техниката на бягане.
Изводи и препоръки
Като вземем предвид получените резултати по изследваните показатели стигаме
до следните изводи:
• Подготовката в условията на спортен лагер повлиява положително
физическата дееспособност на момчета във възрастта 11-12 години. В рамките на
целогодишната подготовка да се осигуряват възможности, подрастващите да работят
по често при такива условия.
• Работата на мек терен най-силно повлиява качествата сила на долни крайници,
скоростна издръжливост, ловкост.
• Качеството бързина при изследваната възраст се повлиява положително за
кратко време чрез подобряване на техниката на бягане.
• За качеството гъвкавост трябва да се работи ежедневно, във всяко едно
тренировъчно занимание, както в началото, така и в неговия край. При невъзможност
за провеждане на ежедневни тренировъчни занимания, децата да се приучават за
самостоятелна работа в домашни условия.
• При изследваната възраст, работата на мек терен не повлиява положително
взривната сила на долните крайници, но пък се явява добра база това да се случи в
по-следващия етап от подготовката.
• Работата за повишаване на отскока при подрастващи волейболисти трябва да
се извършва редом с усвояване на техниката на засилване за отскок във волейбола.
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• По-големият обем извършена работа, времево и по интензивност, в условията
на спортен лагер да бъде съобразен с възрастовите, индивидуалните особености и
моментната физическа дееспособност на подрастващите волейболисти.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА ТЯЛОТО, СОМАТОТИП И АНАЛИЗ
НА ХРАНЕНЕТО НА МЛАДИ ГИМНАСТИЦИ
ТАТЯНА ДЗИМБОВА, АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ

DZIMBOVA TATYANA, ALEKSANDAR MARKOV
DETERMINATION OF BODY COMPOSITION, SOMATOTYPE, AND NUTRITION ANALYSIS OF
YOUNG GYMNASTS
Абстракт: Гимнастиката е спорт, състоящ се от разнообразни комбинации от упражнения, изискващи баланс,
сила, гъвкавост, ловкост, координация и издръжливост. За да се справят с предизвикателствата на
съвременния спорт, гимнастиците трябва да отговарят на определени антропометрични характеристики.
Освен това, за да се развиват правилно и да могат да получават необходимите хранителни вещества и енергия
е необходимо диетата им да включва разнообразни пълноценни храни.
Целта на настоящето изследване е да се определят антропометричните характеристики, соматотипа и
хранителния статус на млади гимнастици.
В изследването участват 22 спортисти от гимнастически клуб „Пирин 2011" - Благоевград. Данните показват, че
всички изследвани лица са с нисък процент телесни мазнини, преобладаващ мезоморфен тип. Храненето им
се характеризира с недостатъчен прием на основни микронутриенти и са направени съответните препоръки
за коригиране на храненето. Подобно изследване поставя началото на едно продължително проследяване на
гимнастиците, което ще даде възможност да се коригира както храненето им, така и тренировъчния процес.
Ключови думи: гимнастика, антропометрия, соматотип, хранене, FFQ
Abstract: Gymnastics is a sport consisting of various combinations of exercises that require balance, strength,
flexibility, agility, coordination and endurance. In order to meet the challenges of modern sports, gymnasts must
meet certain anthropometric characteristics. In addition, in order to develop properly and to receive the necessary
nutrients and energy, their diets need to include a variety of complete foods.
The purpose of this study is to determine the anthropometric characteristics, somatotype and nutritional status of
young gymnasts.
The study involved 22 athletes from the Pirin Gymnastics Club 2011 - Blagoevgrad. The data show that all subjects
had a low percentage of body fat, predominantly mesomorphic type. Their diet is characterized by insufficient intake
of basic micronutrients and appropriate recommendations are made to adjust the diet.
Such research marks the beginning of a long-term follow-up of gymnasts, which will allow us
to adjust both their diet and the training process.
Key Words: gymnastics, anthropometry, somatotype, nutrition, FFQ,

Увод
Гимнастиката е спорт, който включва упражнения, изискващи баланс, сила,
гъвкавост, ловкост, координация и издръжливост. Движенията, свързани с
гимнастиката, допринасят за развитието на мускулни групи на ръцете, краката,
раменете, гърба, гърдите и корема. Спортната гимнастика е олимпийски спорт.
Уредите, които използват мъжете и жените, имат разлики, както има и уреди, които са
само за мъже или жени. Спортната гимнастика за жени включва 4 дисциплини:
прескок, успоредка, греда, земя. Спортната гимнастика за мъже включва 6
дисциплини: земя, кон с гривни, халки, прескок, успоредка, висилка.
Всеки вид спорт, изпълняван на професионално ниво, поставя изисквания към
соматотипните характеристики и неговите параметри [1,2]. През последните 50 години
гимнастиката се движи значително напред, като се има предвид техниката и
трудността на упражненията. Тази тенденция се отразява на антропометричните
характеристики на професионалните гимнастици, като височина, телесно тегло, ИТМ,
% на телесните мазнини и други.
Тъй като антропометричните характеристики, соматотипът и телесният състав
помагат за прогнозиране на успеха в състезанието по гимнастика [3,4], тяхното
използване по време на началната фаза на идентификация и при наблюдението на
процеса на тренировки е широко разпространен [4].
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Храненето е тясно свързано с поддържане на подходящо тегло, но също така е и
от съществено значение за задоволяване на енергийните нужди по време на
тренировки и състезание.
Ето защо целта на настоящето изследване е да се измерят антропо-метричните
параметри, да се определи соматотипа и да се анализира храненето на млади
гимнастици.
Методология на изследването
Изследвани лица
Изследването е проведено в края на месец януари 2019. То е одобрено от
Комисията по етика на научните изследвания на ЮЗУ „Неофит Рилски" (КЕНИ - ЮЗУ).
Преди да бъдат включени в изследването гимнастиците и техните родители се
запознават с методите, които ще бъдат използвани, както и с целите на това
изследване. Родителите подписват декларация за информирано съгласие. В
изследването участват 22 гимнастици от ГК „Пирин 2011" - Благоевград (11,55±4.21
години, 142,95±15,68 см, 38,50±13,43 кг). Изследваните лица посещават един път
Центъра по функционални изследвания в кинезитерапията и спорта - ЮЗУ „Неофит
Рилски", Благоевград, където се извършват всички изследвания.
Измерване на антропометрични данни и определяне на соматотип
Преди изследването участниците бяха помолени да се въздържат от физически
натоварвания, храна и прием на течности. Измерен е ръст тегло, както и телесен
състав с биоелектричен импедансен анализатор Ioi
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353. Определянето на соматотипа се извършва по метода на Heath-Carter, като са
определени три кожни гънки (triceps, subscapular, supraspinale), два диаметъра
(humerus, femur) и две обиколки (мишница и прасец).
Оценка на храненето
Изследваните лица попълват изготвен от нас въпросник за храненето [5], както и
водят хранителен дневник за храните, които приемат в 5 последователни дни. Те са
предварително инструктирани да попълват всяка храна и напитка, която консумират,
както и възможно най-точно да съобщават количеството й. Когато храната е домашно
приготвена се описва и рецептата на нейното приготвяне. Данните от въпросника се
обработват по предварително изготвени формули, които изчисляват тоталната енергия, както и количествата протеини, въглехидрати и мазнини в обичайният начин на
хранене на изследваното лице. Хранителните дневници се обработват в системата
ASA24 на National Cancer Institute [9] от нас. Сравняват се данните от въпросника и
хранителния дневник.
Анализ на данните
Средните стойности, стандартните отклонения и коефициентите на вариация на
всички променливи са изчислени чрез дескриптивна статистика. За обработка и
анализ на данните за храненето се използва Excel и Graph Pad Prism. В Excel
предварително е подготвена таблица за изчисляване на резултатите от анкетата.
Въведени са формулите, които изчисляват тоталния енергиен прием с храната,
количеството протеини, въглехидрати и мазнини. Graph Pad Prism е използван за
определяне на корелациите между резултатите за хранителния прием, получени от
анкетата и от хранителните записи, както и за оценка на статистическата значимост с
помощта на t-paired test. За статистически анализ и генериране на графики е
използван статистическия софтуер Graph Pad Prism (Ver. 3.0).
Резултати и дискусия
При измерване на антропометричните данни участват всички 22 гимнастици, като
обобщените данни са представени в таблица 1.
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Таблица 1 . Антропометрични характеристики на изследваните лица
ID

Пол

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G11
G12
G13
G14
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
Mean

Мъж
Мъж
Мъж
Мъж
Мъж
Мъж
Жена
Жена
Жена
Мъж
Жена
Жена
Жена
Мъж
Мъж
Жена
Жена
Жена
Мъж
Жена
Жена
Мъж

±SD

Възраст,

Височина,

Тегло,

години
18
8
12
10
10
8
9
9
12
10
7
13
14
8
9
9
12
7
22
10
19
18
11.55

кг

P.B.F.,
%

M.B.F.,
кг

L.B.M.,
кг

S.L.M.,

см

кг

B.M.I.,
кг/м2

161
128
155
143
143
120
136
132
149
128
125
158
155
127
132
127
151
124
169
153
159
170
142.95

55
27.4
50.2
40.2
36.2
22.6
28.8
32.5
40.5
25.7
22.6
46.7
48.1
25.4
29.8
22.1
44
23.4
63.7
44.6
61.6
56
38.50

15.8
6.9
15.7
11.4
8.8
3.1
13.9
13.8
17
5.4
11.5
11.8
21.8
4.7
6
12.7
20.5
15.8
17
18.6
28.7
12.5
13.34

8.7
1.9
7.9
4.6
3.2
0.7
4
4.5
6.9
1.4
2.6
5.5
10.5
1.2
1.8
2.8
9
3.7
10.8
8.3
17.7
7
5.67

46.3
25.5
42.3
35.6
33
21.9
24.8
28
33.6
24.3
20
41.2
37.6
24.2
28
19.3
35
19.7
52.9
36.3
43.9
49
32.84

43.1
23.9
39.4
33.2
30.9
20.6
23.2
26.1
31.2
22.8
18.7
38.5
34.8
22.7
26.3
18
32.5
18.3
49.2
33.7
40.4
45.7
30.60

21.2
16.7
20.9
19.7
17.7
15.7
15.6
18.7
18.2
15.7
14.5
18.7
20
15.7
17.1
13.7
19.3
15.2
22.3
19.1
24.4
19.4
18.16

4.21

15.68

13.43

6.17

4.11

10.07

9.30

2.70

* P.B.F. - процент на телесни мазнини; M.B.F. - маса на телесните мазнини; L.B.M. - безмастна телесна маса;
S.L.M. - мускулна маса; B.M.I. - индекс на телесна маса.

В изследването са включени 11 жени и 11 мъже на възраст от 7 до 22 години, като
в групата участват настоящи гимнастици. Ръстът на участниците варира доста от 120
см до 170 см, както и теглото им - от 22,1 кг до 61,6 кг. Участниците в изследването са
разделени в две групи в зависимост от възрастта: 16 са в по-малката възрастова група
(8 - 12) и 6 в групата на по-възрастните (13-22). В първата група ръстът е 136,33±11,71
см, тегло - 32,57±9,39 кг, ИТМ - 17,12±2,14. Групата не е хомогенна по отношение на
ръст и тегло, тъй като в тази възраст нормално се сре
щат най-много различия, но ИТМ варира най-малко. Във втората група тези
показатели са ръст - 162,0±6,13 см, тегло - 55,18±6,88 и ИТМ -21,00±2,10. Тук отново
се наблюдава същата тенденция - големи разлики в ръста и теглото и малки вариации
в ИТМ. Въпреки че гимнастиците като цяло са слаби и с нисък телесен индекс, прави
впечатление, че с годините той се увеличава и това се дължи на увеличаване както на
мускулната маса в резултат на тренировките, но и на процента мастна телесна маса.
Ако при децата на възраст 8-12 процентът на телесни мазнини е 11,93±5,34%, то при
по-големите вече е 17,93±6,38%, т. е. увеличението е средно с около 9%. Въпреки
това увеличение групата на гимнастиците се отличава с ниския си процент мазнини .
Това наблюдение се потвърждава и от получената соматограма (фиг. 1). На общата
соматограма ясно се вижда, че изследваните лица имат силно изразен мезоморфен
тип, като по-голямата част са екто-мезо, и само единици (при това бившите гимнастици) са ендо-мезо. Мезоморфният тип е типът, който е характерен при
гимнастици, както е показано и в редица изследвания [6,7,4].
Едно от изследваните лица отпадна от следващите изследвания поради
заболяване. В изследването на храненето участват 21. Участниците попълват
предварително изготвен от нас въпросник за храненето и водят 5-дневен хранителен
дневник. Отговорите от въпросника се въвеждат в предварително подготвен Exel

Фиг.
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документ, в който са въведени формулите, изчисляващи тоталния енергиен прием с
храната (в kcal), количеството протеини, въглехидрати и мазнини (в g). Дневниците се
обработват от нас в системата ASA24, тъй като изследваните лица не се справят добре
с английския език. Използваме усреднени данни за тотален енергиен прием (в kcal),
както и количество протеини, въглехидрати и мазнини (в g). Данните, получени по
двата начина са представени в таблица 2.
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Таблица 2. Данни от въпросника за храненето и усреднени данни от хранителен
дневник на участниците в изследването.

1016.21
362.71
235.57
98.40
204.79
184.11
305.94
130.33
303.79
380.61
375.79
344.90
318.37
280.43
217.94
210.14
317.93
542.19
382.07
287.47
265.43
262.47
319.44
182.96

kcal/
Про
d
тени
,g

гия,

енер

лна

Тота

Маз
нин
и, g
32.00
20.00
36.00
16.00
46.00
35.00
31.00
33.00
25.00
57.00
24.00
27.00
26.00
31.00
27.00
24.00
25.00
54.00
24.00
37.00
33.00
35.00
31.73
10.10

2489.4
2153.8
2430
633.6
1400.4
2319.2
2371.4
1509.8
1485
4054.2
1334.2
2326.8
1368.8
1392.8
1710.4
1681.8
949.6
2777.4
1938.2
2441.4
2278.2
1693.2
1942.71
728.59

111.4
89.6
129.8
41.8
70
104.4
77.4
51.8
62.2
162.4
64.8
75.2
34.6
40.8
86
56.2
61.6
65.2
54
96.4
95.4
54.4
76.61
31.03

Маз
нин
и, g

172.21
61.21
84.57
45.50
98.29
61.71
69.64
61.43
67.29
115.21
62.79
77.50
74.57
68.43
72.14
46.64
58.93
89.79
59.07
86.57
83.93
85.07
77.39
26.85

Въгл
ехид
рати
,g

kcal/
Про
d
теин
и, g

гия,

лна

енер

5588.57
2148.57
1582.86
784.00
1731.43
1372.57
1973.71
1321.14
1931.43
2732.57
2331.43
2064.00
1990.86
1817.14
1493.71
1445.71
1897.14
3235.43
2142.86
2206.86
1857.14
1806.86
2066.18
933.34

____________ Средно от записите

Въгл
ехид
рати
,g

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G21
G22
G23
Mean
±SD

Тота

Анкета

□

285
262.4
265.4
55.2
129.8
247.4
296.6
215.4
185.4
355.8
163.6
283.6
183.2
156.4
181.2
187.8
96.2
252.2
279.4
261.2
266.2
206.8
218.92
71.94

36.4
35.4
33
37.4
41.6
39.6
36
30
33
38.4
33.8
37.4
36.4
44.4
29.8
43.8
33.4
48.8
32.4
30
37.4
39.8
36.74
4.92

Фиг. 2. Сравнително представяне на данните от въпросника и хранителния
дневник (р<0,01, **).

Анализирайки данните в таблицата няма статистически значима разлика между
данните получени от въпросника и хранителните запаси (фиг. 2).
Основното, което може да се обобщи от резултатите за храненето на изследваните
лица е това, че всички те дават задоволително точни резултати по отношение на
обичайното си хранене и получените резултати могат да се разглеждат по-подробно
за определяне на хранителния им статус. Трима от гимнастиците не са в категорията
деца или подрастващи, тъй като са на възраст съответно 18,19 и 22 години. В случая
на мъжете G1 и G21, приеманото количество енергия е достатъчно за задоволяване
на ежедневните енергийни нужди, както и за осигуряване на тренировката. При
жената G23 има лек енергиен недостатък, но тя се бори с натрупани килограми и това
е нормално. Според хранителните записи на децата 8 от тях са със значителен
енергиен дефицит, т.е. не получават необходимата енергия за осъществяване на
обичайните ежедневни дейности и съответно нямат достатъчно енергия за редовните
тренировки. Не трябва да се забравя и факта, че всички те са в етап на активен растеж
и развитие, за което е необходима допълнителна енергия. За синтез на нови тъкани се
изразходва допълнителна енергия, средно около 2 ккал/г новосинтезирана тъкан [8].
При двама консумираната енергия е на границата, тъй като при тях енергията е
достатъчно за ежедневни дейности, но не е достатъчно за покриване на нуждите от
енергия при тренировки.
Ниският енергиен прием се свързва и с недостатъчното получаване на важните
хранителни вещества - въглехидрати, протеини, мазнини, витамини и минерали. Найобщо получените резултати са обобщени тук. Индивидуални анализи на всяко лице са
направени, като при желание на родителите може да се дадат персонални препоръки
и да бъде изработен коригиращ режим.
Данните от 5-дневните хранителни записи, обработени в ASA24, освен че дават
резултати за тоталния енергиен прием, количеството протеини, въглехидрати и
мазнини, могат да дадат информация и за количествата микронутриенти, които
приемат изследваните лица. Правим уговорката, че храните произведени в различни
региони на планетата се различават по съдържание на микронутриенти. Затова не
правим категорична оценка на липсата на един или друг микронутриент, но данните
от анализа са показателни за тенденциите в храненето и за вероятните недостатъци
на определени микронутриенти (таблици 3 и 4).
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След направения анализ и установяване на липси на даден витамин или минерал в
храната на гимнастика се правят персонални препоръки за промяна на диетата с
включване на подходящи храни.
Няма намерена корелация между данните от храненето и антропомет-ричните
измервания.
Изводи и препоръки
Направеното изследване дава възможност да се положат основи за проследяване
на развитието на млади гимнастици. Анализът на храненето позволява да се
коригират основните грешки и заедно с телесния състав и соматотипа, могат да
послужат за следене на тренировъчния процес и настъпващите промени при
изследваните лица. Тези данни могат да послужат за началото на едно
лонгитудинално изследване с тези лица.
Благодарности
Изследванията са финансирани от Национална научна програма „Информационни
и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и
сигурността", за периода 2018-2022, одобрена от Министерски съвет и МОН, в която
ЮЗУ „Н. Рилски" е избран за участник.
БИБЛИОГРАФИЯ
1.

Cuk I., Korencic T., Tomazo-Ravnik T., Pecek M., Bucar M., Hraski Z. (2007) Differencies in morphologic
characteristics between top level gymnasts of year 1933 and 2000. Co^gium Antropologicum 31, 613-619

2.

Carter J. E. L., Heath B. H. (1983) Somatotyping: development and applications, Cambridge: Cambridge University
Press

3.

Baxter-Jones A. D. C., Helms P. J. (1996) Effects of training at a young age: a review of the training of young
athletes (TOYA) study. Pediatr Exerc Sci 8, 310-327

4.

Massidda M., Toselli S., Brasili P., Calo C. M. (2013) Somatotype of Elite Italian Gymnasts.

5.

Kirkova M., Markov A., Dzimbova T. (2019) Development and validation of a new simple food frequency

Coll. Antropol. 37 (3), 853-857
questionnaire for Bulgarians. SocioBrains 58, 54-57
6.

Poblano-Alcala A., Braun-Zawosnik D. (2014) Differences among Somatotype, Body Composition and Energy
Availability in Mexican Pre-Competitive Female Gymnasts. Food and Nutrition Sciences 5, 533-540

7.

Sterkowicz-Przybycien K., Gualdi-Russo E. (2019) Evaluation of somatotype in artistic gymnastics competitors: a
meta-analytical approach. J Sports Med Phys Fitness 59 (3),
449-455

8.

World Health Organization (WHO) (1983) Measuring changes in nutritional status, Geneva: WHO

9.

https://asa24.nci.nih.gov
Адрес за кореспонденция: доц. д-р Татяна
Асенова Дзимбова
Югозападен университет „Неофит Рилски" тел.
0898939285, tania_dzimbova"abv.bg ас. Александър
Георгиев Марков
Югозападен университет „Неофит Рилски"

103

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA

н
е
ал
е

ду
а

и
в
и
д
н
а
ц
И
и
л
б

104

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA

Таблица 4. Индивидуален прием на витамини.
е

G1
G2

Витамин А, мкг
Витамин В12, мкг
Витамин В6, мг
Витамин С,мг
средно
це
разлика средно
це разлика средно
це разлика средно це разлика
л
л
л
л
554.4 900
-345.6
5.58 2.4
3.18
3.44 1.3
2.14
84.8 75
9.8
620.8 400
220.fi
6.96 1.2
5.76
2.26 0.6
1.66
242 25
217

Витамин Е, мкг
Витамин Д, мкг
средно це разлика средно
це разлика
л
л
2.6
15
-12.4
6.4
15
-8.6
3.4
15
-11.6
11
7
4

Витамин К: мкг
средно
це разлика
л
148
75
73
187.2
55
132.2

>олиева киселина, мк Ниацин.мг
средно це
разлика средно це
л
л
466.4 400
66.4
34.6 16
549.6 201
349.6
22.8
3
!
507.6 300
207.6
34.4 12

G3

1273.4 600

673.4

5.96

1.8

4.16

2.4

1.4

167

45

122

6.8

15

-8.2

7,8

11

-3.2

68.8

60

8.8

С4

212.6 600

-387.1

2.08

1.8

0.28

1.2

0.2

18

45

-27

2.2

15

-12.8

1.8

11

-9.2

49.8

60

-10.2

174.2 300

-125.8

11

С5

339.8 600

-260.2

3.56

1.8

1.76

1.4

0.4

68.8

45

23.8

4.4

15

-10.6

3.6

11

-7.4

32.8

60

-27.2

226.8 300

-73.2

С6
G7

623.4 400
346.2 61)
0

223.4
■253.8

6.68
3.98

1.2
1.8

5.48
2.18

1.64
2

1.04
1

32.2
118

25
45

7.2
73

9
5.4

15
15

-6
-9.6

8
9.6

7
11

1
-1.4

60.6
113.4

55
60

5.6
53.4

530 200
476.4 300

G8

483.6 600

-111.4

4.44

1.8

2.64

1.2

0.2

61

45

16

7.8

15

-7.2

6

11

-6

102.4

60

42.4

GO

228 600

-372

2.86

18

1.06

1

0

30.2

45

-14.8

1.8

15

-13.2

5

11

-6

34.2

60

Gil

424.4 600

-175.6

4.38

1.8

2.58

2.4

1.4

142.6

45

97.6

2.6

15

-12.4

Ь

11

-5

79.6

G1
2
G1
3

465.8 400

65.8

4.18

1.2

2.98

2.28

1.68

211.6

25

186.6

3

15

-10

9.6

7

2.6

313.2 600

-286.8

2.58

1.8

0.78

1

0

88.4

45

43.4

4

15

-11

4.4

11

-6.6

G1
4
G1
6

250.2 701
!
356 600

-449.8

1.98

2.4

-0.42

1.14

-0.06

42.6

65

-22.4

1.4

15

-13.6

5.6

15

-241

3.96

1.8

2.16

1.2

0.2

49.2

45

4.2

2.6

15

-12.4

7

11

G1
7

147.6 600

-452.4

2.18

1.8

0.38
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МОДЕЛ ПО ТАНЦИ

ТЕОДОРА ИГНАТОВА

IGNATOVA TEODORA. A STUDY OF PREDISPOSITION OF PEOPLE WITH PERMANENT INJURY IN ORDER TO APPLY AN
ADAPTED DANCE METHOD
Абстракт: Намалените възможности за движение довеждат до дисхармония между нервно-психическата и
физическата дейности. В особено висока степен засяга хората с увреждания. Това са различни състояния на
ограничение във възможностите на даден човек да общува с обкръжаващата го среда. Затруднения се
наблюдават в социални, интелектуални, морални и физически взаимодействия. Заниманията с двигателна
дейност са специфични, а средствата и методите са съобразени със състоянията и възрастовите особености на
занимаващите се. Считаме, че има неразкрити резерви и с подобряването на тази дейност ще се повишат
възможностите за адаптирано въздействие върху физическия, психическия и емоционален статус на тези лица.
Ключови думи: двигателна активност, танци, адаптиран модел по танци
Abstract: The reduced opportunity for movement leads to disharmony between the neuro-mental and physical
activities. It affects people with injuries in a high degree. These are different conditions of restriction of a person to
communicate with the environment. There are difficulties in social, intellectual, moral and physical relationships.
Physical activities are specific and the ways and methods are comfortable to the conditions and age specifics of the
participants. We think there are undiscovered reserves and with the improving of this activity, the opportunities for
adaptive impact into the physical, mental and emotional state of these people will increase.
Key words: Physical activities, dances adapted dance method

Намалените възможности за движение довеждат до дисхармония между нервнопсихическата и физическата дейност. В особено висока степен засяга хората с
увреждания. Това са различни състояния на ограничение във възможностите на даден
човек да общува с обкръжаващата го среда. Затруднения се наблюдават в социални,
интелектуални, морални и физически взаимодействия. Основните увреждания в
голяма степен могат да се групират в зависимост от това дали са физически
(церебрални нарушения, нарушения на гръбначния мозък, ампутации), сетивни
(загуба на зрение, слух или речта) или ментални (затруднения с ученето или разбирането, нервни състояния, психични заболявания).
Във връзка с проблематиката си поставихме за цел да разкрием нагласите и
желанието на лица с различни увреждания за прилагане на адаптиран модел за
занимания с „Ритмика и танци", който включва народни танци, елементи от
класическия екзерсис и гимнастически упражнения с фитнес топка с музикален
съпровод.
Контингент на изследването са 10 лица от ДЦДУ „Слънчев лъч", от които 6 жени и
4 мъже с IQ<70, в група по Ритмика и танци. Заниманията се провеждаха два пъти
седмично с продължителност 60 минути. За постигане на целта на изследването
използвахме методика, която включва следните компоненти: теоретичен анализ и
синтез, социологически методи анкета и беседа. Анкетата е изготвена на базата на
следните критерии: мотивация за практикуване на танци, удовлетвореност от
движението и самооценка на моториката. Освен текстово, отговорите са изобразени и
графично, тъй като визуалното възприятие е по-силно изразено при анкетираните.
Изследването е проведено през учебната 2018/19 г.
Много автори разглеждат проблемите и насочват дейността си към откриване и
използване на специфични форми на социални отношения в процеса на обучение и

възпитание на аномалните индивиди или лицата с трайни увреждания [1,2,3,4,5,6,7,8 и
др.].
Лицата с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания
при взаимодействия с различни бариери, свързани с обстоятелства или нагласи,
срещат затруднения в пълноценното и ефективно участие в обществото. Характерно
при тях е по-бавен процес на изграждане на двигателни навици, тъй като по-голямата
част имат проблеми с моториката.
М. Малчев, правейки задълбочен анализ на проблемите на приобщаващото
образование, отбелязва: „приобщаващото образование стана основен приоритет на
центровете за специална образователна подкрепа, където се извършва
превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща
работа с деца и ученици и ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални
образователни потребности" [4].
Двигателната дейност развива и подобрява функционалните възможности на
организма. Това важи с особено голяма сила за лицата с увреждания. Прилагането на
физическа активност, адаптирана към състоянието им, съдейства за психо
физическото им развитие и социализиране в обществото. Б. Димитрова посочва, че
„адаптираната физическа активност извършва своята корекционна дейност
както във физическо, така и в психическо направление. Корекционно-развиващите
задачи със средствата на гимнастиката са насочени към пълноценното физическо
развитие,
повишаване
на
двигателната
активност
и
възможности,
възстановяване и усъвършенстване на психическите и физическите способности,
както и профилактика срещу появяването на вторични отклонения" [1].
Гимнастическите упражнения и танците, с многообразните си средства и
разновидности, дават възможност за рационално включване в заниманията с тези
лица, тъй като са достъпни за всеки, независимо от нивото на физическата им
дееспособност.
Танците оказват комплексно влияние върху психо физическото равновесие в
организма на човека. Също така те са начин на общуване с природата и
окръжаващата среда посредством движения, жестове и пози.
Опорно-двигателният апарат се повлиява посредством разнообразните по
характер, сила, амплитуда и продължителност на движенията. Костната система става
по-здрава, мускулната маса се увеличава и се подобрява мускулният тонус. Това от
своя страна подобрява и координацията на моториката.
Подобрява се работата на сърдечно-съдовата и дихателна системи. При висок
ритъм на игра, макар и за кратко, пулсовата и дихателната честота регистрират повисоки стойности. Заниманията с танци допринасят за подобряването на двигателните
качества. Динамични движения като подскоци, скокове, прибежки и т.н. развиват
качествата бързина, гъвкавост, общата и специалната издръжливост. Засилените
функции на сърдечно-съдовата и дихателната системи при по-продължително
натоварване, оказват положително влияние върху работоспособността и
издръжливостта на организма.
Практикуването на народни хора и танци усъвършенстват и сетивните
анализатори. Подобряват се музикалността и ритмичният усет. Благоприятно влияние
оказват и върху ЦНС. Активизират се качествата на вниманието. Настроението и
положителните емоции от играта дават възможност да се понасят по-големи
натоварвания. Това позволява народните хора и танци да се използва като фактор
срещу умората и особено срещу психическата умора.
Заниманията с двигателна дейност са специфични, а средствата и методите са
съобразени със състоянията и възрастовите особености на занимаващите се.
Наблюденията ни, макар и скромни, са, че ученици с ментални проблеми все още
не са социализирани в системата на образованието. Това провокира нашия интерес,
тъй като считаме, че има неразкрити резерви и с подобряването на тази дейност ще
се повишат възможностите за адаптирано въздействие върху физическия,
психическия и емоционален статус на тези лица.
В отговорите от социологическото проучване по критерий 1 - мотивация при
практикуване на танци (фиг. 1), половината от изследваните отбелязват, че ако се
занимават с движение и танци ще подобрят здравословното си състояние. Останалите
50% харесват да танцуват и се чувстват добре. Предполагаме, че в мотивите за избор,
движението под музикален съпровод е оказало влияние. В началото на изследването
лицата бяха силно заинтригувани от предстоящото събитие, като при първите
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посещения те срещнаха сериозни затруднения, съпътстващи новите по естество
упражнения. Въпреки това техният ентусиазъм не стихна.
Защо участвам в спортни дейности?

Фиг. 1. Мотивация за физическа дейност и спорт

Критерий 2 (фиг. 2) включва въпроси, свързани със скалата на удовлетвореност от
движението. На 70% изследвани лица им харесва когато танцуват. Приятно им е (90%)
и изобщо не са съгласни, че това „не е забавно". Танцувайки, телата им се чувстват
добре и енергични. За младите хора това е вълнуващо преживяване, танцът им дава
усещане за успех и ги кара да се чувстват удовлетворени.
В отговорите по критерий 3 (фиг. 4, 5) - самооценка на моториката, по-голямата
част от анкетираните отговарят, че реагират бавно. Когато се движат или когато
изпълняват лесни физически упражнения изобщо не срещат трудности. Това
вероятно е така, поради факта, че изобщо не определят мускулатурата си като слаба, а
напротив, като добре и достатъчно силна, за да извършват от умерени до трудни
движения. За болшинството (70%) анкетирани, движението изобщо не предизвиква
несигурност и некомфорт. Като обобщение по този сегмент от изследването можем
да заключим, че изследваните лица имат добра самооценка, относно физическата си
Когато съм активен: ...................

Фиг. 2. Скала за физическа активност и удовлетвореност от движението

годност.
Удовлетвореност от движението
7

Аз се забавлявам

Това ми харесва
■ Не ■ Малко

Това ме изпълва с Това ме кара да се
енергия
чувствам добре
Много Изключително много

Фиг. 3. Удовлетвореност от движението
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Фиг. 5. Моторна самооценка

Като обобщение на анкетното проучване може да се заключи, че изследваните
лица осъзнават необходимостта от занимания с физическо възпитание и спорт и имат
положително отношение към учебно-възпитателния процес по „Ритмика и танци".
Получават знания, относно жизнените функции на човека, неговото здраве и
здравословен начин на живот, а също така и придобиване на определен арсенал от
умения и навици за съхраняване и подобряване на здравето, развиване и
усъвършенстване на психо физическите качества и способности на личността.
Пилотната интервенция, приложена в продължение на един месец - октомври 2018 г.
допринесе до засилване на интереса на лицата от групата към занимания с танци.
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ПРОМЕНИ В СКОРОСТНО-СИЛОВИТЕ КАЧЕСТВА НА 911-ГОДИШНИ ДЕЦА, ТРЕНИРАЩИ ФУТБОЛ СЛЕД
ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ПОДГОТОВКА
ЮСУФ ГОРЕЛСКИ, ИРЕН ПЕЛТЕКОВА

GORELSKI YUSUF, PELTEKOVA IREN. CHANGES IN SPEED-STRENGHT QUALITIES OF 9-11 YEAR-OLD CHILDREN
TRANINIG FOOTBALL AFTER APPLYING A MODEL OF PREPARATION
Абстракт: Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието и ефективността от прилагане на
различни методики за развиване на скоростните и скоростно-силовите качества при 9-11-годишни деца,
включени в подготвителна група по футбол. В изследването са участвали 50 деца, разпределени в две групи по
25. Едната група се подготвя по експериментална методика, другата по стандартна. Резултатите са обработени с
вари-зационен анализ.
Анализът на резултатите показва, че от всички шест контролни теста в пет, първата група има по-висок
относителен дял за прирастта на постиженията. Единственият тест, в който приоритет имат децата-футболисти
от втора група е този за специална издръжливост -променливо бягане на 300 m. Относителният прираст в
първа група е 3,83%, докато във втора той превъзхожда тези показатели и е съответно 4,52%.
Ключови думи: физически качества, деца, ученически спорт, футбол, футболна подготовка, бързина, сила,
скоростна издржливост.
Abstract: The purpose of this study is to determine the impact and effectiveness of applying different methodologies
to develop the speed and speed-strenght qualities of 9-11 year old children in a football preparatory group. The study
involved 50 children, divided into two groups of 25. One group is trained by experimental methodology, the other by
standard. The results were processed by variational analysis.
The analysis of the results shows that out of all six control tests in five of them the first group shows a higher relative
share of the achievement gains. The only test in which priority is given to the children-players of the second group is
that of special endurance - variable running at 300 m. The relative growth in the first group is 3,83%, while in the
second it exceeds these indicators and is 4,52% respectively.
KeyWords: physical qualities, children, school sports, football, football training, speed, strength, speed endurance
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Възрастта между 9-11 години е определена по българските стандарти и
класификация като етап на предварителна спортна [1,5].
В съвременния етап на развитие на спорта е изключително важно контролирането
на моментното състояние на спортистите. Чрез контрола се оптимизират
тренировъчния и състезателен процес, въз основа на обективна информация за
ефекта от приложените тренировъчни въздействия върху спортиста [17].
В спортните среди съществува ясно определено становище, че най-тясно свързано
с футболните умения е нивото на скоростните и скорост-но-силовите възможности на
подрастващите, а най-слаба е издръжливостта [2, 4, 14]. Едни от първите, който
обръща внимание върху динамиката в развитието им е К. Рачев (1991) [16], които
установява фазовостта в тяхното развитие. Според него, в последствие потвърдени и
от други специалисти, физическите и техническите качества на спортистите не се
развиват едновременно, а следват определени цикли във възрастовите граници. Тази
особеност, според тях, трябва да се има предвид при целенасоченото развитие на
физическите качества, приоритетността им и използването на конкретни
тренировъчни средства и методи. Това се налага поради наличието и на
разнопосочност в развитието и строежа на цялостния организъм на децата. В опорнодвигателния апарат при 9-11-годишните се отбелязва вкостяване първоначално на
костите на пръстите на ръцете, след това се формира вкостяването на китката и
подлакътната кост. Вкостяването на тазовите кости, ключицата, раменните кости и
лопатката завършва едва към 23-24-годишна възраст. Важно е да се отчете, че
вкостяването на фалангите на пръстите на долния крайник се постига между 15 и 21
години. Още по-бавно завършват тези процеси при костите на стъпалото и глезена,
което е свързано и с повече травми в тази област при па-младите футболисти [6, 10,
15].
По отношение двигателните функции на човек най-висок темп в развитието на
силовите възможности е отбелязан в два периода: между 8-11 и 14-15-годишна
възраст. Подобряват се качествата на нервно-мускулния апарат, като се намалява
времето за изпълнение на простата и сложната двигателна реакция.
Неравномерно влияят инервационните компоненти на парасимпати-кусовата и
симпатикусовата нервна система, които увеличават пулсовата честота до 92-94 уд./мин
при 9-11-годишните и намаляват при 12-13-го-дишните до 82-84 уд./мин. Установена е
увеличена продължителност на сърдечния цикъл от 0,850 m/s при 10-11-годишни до
1,10 m/s при 17-18-годишни юноши.
По отношение физическите качества при 9-11-годишни футболисти е установена
способност към понасяне на многократни скоростни натоварвания, но найинтензивно този процес протича при 12-13-годишните.
В тази възраст е отбелязано и най-силното нарушаване на координационните
способности при децата. Те допускат голям брой грешки при двигателните си
действия, неточности по отношение приложената сила, по-слабо преценяване на
разстоянието и отдалечеността на предмета и др. Процентът на тези грешки показва,
че процесът на формирането на възбудните и задръжните процеси в кората на
главния мозък все още не е завършил.
Смята се, че това е една от основните причини за намаляване темпа на развитието
на бързината и скоростната сила по време на 9-11-годишна възраст и препоръчват
използването на специално подбрани тренировъчни средства, съобразени с възрастта,
фазовостта в развитието на физическите качества и съответен подход към определяне
обема и интензивността за развитието на скоростните и скоростно-силовите качества
на футболистите [11, 12].
Анализирайки използваните в практиката средства и методи за развитие на тези
качества на футболистите от тази възраст установяваме, че в по-голямата си част
авторите разпределят практическите занимания, давайки приоритет на развитието на
физическите качества (45,37%), като на бързината отделят 21,36% от времето, на
скоростно-силовите качества - 18,44% на издръжливостта 21,36% и т. н.
Като основни тренировъчни средства се посочват следните: скоростни бягания на
20, 30 и 50 m от висок старт и 20 и 30 m от летящ старт. За издръжливост се
препоръчват бягания от 200 до 600 m, както и кросове и променливи бягания на
разстояния до 400-600 m. При упражненията за скоростна сила са включени различни
видове скокове и подскоци, на място, с придвижване, над препятствия, по стълби,
както и специ-ално-подготвителни упражнения (ситно бягане, бягане с високи колене,
спринтьорска „ръченица" и др.).
Основният метод за развиване на посочените качества е повторният, в редки
случаи се използват променливия и продължителния [1,6,7,8].
В преобладаващото си мнозинство авторите препоръчват упражненията да се
изпълняват с максимална скорост, често при облегчени условия (бягане по наклон, по
вятъра или с теглещи устройства - спринт машина), както и упражнения за
подобряване на стартовата реакция.
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В учебните програми по футбол за деца се обръща внимание и на упражненията,
способстващи рязката и бърза смяна на посоката на бягане, стартове от различни
положения, стартирания и обръщания на 90о, 180о и 360о и др. [1, 14].
Според Ю. Виноградов (2012) нивото на скоростта при младите футболисти зависи
от няколко фактора: бързина на мисловните процеси и съответния мускулен отговор;
бързината на простата и сложната двигателна реакция; от техниката на боравенето с
топката; от способността за ефикасно взаимодействие между играчите при
изпълнение на колективни и отборни задачи [3].
Автори в други спортове с характерно скоростно-силов характер, каквито са
баскетбола и леката атлетика в спринтовите бягания, препоръчват делът на тези
показатели да бъде значително по-различен и предлагат съотношение 15,78%, 24,63%
и 21,20% [9]. В подкрепа на това становище са и изследванията на Е. Лалков (2000),
който доказва, че най-високи приспособителни реакции в организма са отбелязани
при трениране с малък обем и по-голям брой повторни серии, с обща
продължителност 3-5 мин. Авторът препоръчва при деца, трениращи футбол да не се
използват упражнения със среден обем и продължителност на сериите от 4-5 до 5-6
мин, които предизвикват нежелателни промени в организма и функционалното
състояние на трениращите [11].
Методика
Предмет на изследване е физическата дееспособност на деца-футбо-листи .
Обект на изследване са скоросто-силовите качества на 9-11-годишни децафутболисти.
Основната цел на настоящото изследване е да се установи влиянието и
ефективността от прилагане на различни методики за развиване на скоростните и
скоростно-силовите качества при 9-11-годишни деца, включени в подготвителна група
по футбол.
За постигането на целта си поставихме следните задачи:
1. Установяване нивото на показателите, характеризиращи посочените две
физически качества;
2. Прилагане на съответна методика с различна по продължителност обем и
интензивност тренировъчна работа.
3. Регистриране на измененията в съответните показатели.
Контингент на изследването: Изследвани са 50 деца, които са разпределени в две
групи от по 25 деца, трениращи футбол в училищна секция на възраст между 9 и 11
години. Подборът е извършен на случаен признак, като се стараехме да има
приблизително еднакво ниво на двете изследвани физически качества.
Експерименталната група (първа група) се подготвя по разработени от нас модели
в продължение на три месеца, два пъти седмично по 90 мин и един контролен мач
всяка седмица. Контролната група (втора група) работеше по утвърдена спортноучебна програма.
Тестовата батерия включва шест физически теста (табл. 1).
Тестовете „совалково бягане между два конуса през 10 m" и „300 m" измерват
алактатната и лактатната издръжливост.
Първият контролен тест „совалково бягане" между два конуса през 10 m
предвижда бягане до първия, връщане до стартовата линия, обръщане, бягане до
втория конус, обръщане и бягане до стартовата линия (общо 60 m спринт).
Таблица 1 . Тестова батерия за измерване на скоростно-силови качества на деца-футболисти
ПОКАЗАТЕЛИ/ТЕСТОВЕ
1
2
3
4
5
6

30 m спринт
Бягане по 10 стъпала
Совалка между два конуса
300 m (анаеробен тест)
Скок дължина от място
Вертикален отскок от място от два крака

Мерни

Точност на

Посока на

единици
s
s
s
s
cm
cm

измерване
0.1
0.1
0.1
0.1
1
1

нарастване
-

+
+
+

Вторият тест представлява бягане на футболното поле (100 х 50 m), като първите 50
m се бягат леко, вторите 50 m са спринт за първа група и ускорение за втора, третите
50 m отново са леко бягане, четвъртите 50 m са спринт и за двете групи, петите 50 m
отново са леко бягане и последните 50 m, т.е. шестите са спринт (общо 300 m).
Получените резултати са обработени с помощта на вариационен анализ.
Анализ на резултатите
Средната възраст на децата-футболисти е 9-11±0,6 г., при ръст 141,2±2,2 сгп и
телесно тегло 41,7±2,6 kg.
В пет от всичките шест контролни теста първата група има по-висок относителен
дял за прираста на постиженията (фиг.1).
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Вертикален отскок от място (cm)
Скок на дължина от място (cm)
Анаеробен тест 300 м (s)
„Совалка" между два конуса (s)
Бягане по 10 стъпала (s) 30m
cnpHHT(s)
2
14

0

4

8

6

10

12

■ П-ва гр.прираст% ■ I-ва гр.прираст%
Фиг. 1. Среден прираст (%) на изследваните показатели в края на експеришента в двете групи

Това е особено забележимо в тестовете, характеризиращи скорост-но-силовите
качества на децата. При бягането на 30 m прирастът в първа група е 0,21 s или 4,90%,
докато този на втора е 0,16 s - 2,84%.
Там, където е необходима честота на движенията при теста „изкачване на десет
стъпала", разликата е още по-голяма, съответно 8,90 срещу 4,44%. Най-нисък прираст
и в двете групи регистрирахме при теста „совалково бягане между два конуса". Тук
абсолютният прираст е 0,22 s за първа и 0,13 s за втора група, а относителният 1,77 и
1,05%. Подобен прираст е отбелязан и от други изследователи [13,16].
В двата типични скоростно-силови показателя, скок на дължина и вертикален
отскок от място, резултатите в първа група значително превъзхождат тези на втора.
Това е особено добре забележимо при вертикалния отскок, където прирастът е на
първа група. Единственият тест, в който приоритет имат децата-футболисти от втора
група е този за специална издръжливост -променливо бягане на 300 m, 12,83%, срещу
10,23% на втора.
Относителният прираст в първа група е 3,83% или 3,0 s, докато във втора той
превъзхожда тези показатели и е съответно 4,52% и 3,6 s.
От получените резултати (таблици 2 и 3) при показателите за вариция на
разсейване за 30 m спринтово бягане за първата група при първото изследване е V=
16,87%, а при второто V= 19,27%.
Таблица 2. Вариционен анализ на резултатите от 30 м спринт, бягане по 1 0 стъпала и совалка
между два конуса.
Показател

Изсл.

30 m/s

№

Х

Бягане по 1 0

S

V%

стъпала (s)
S

Х

„Совалка" между два
V%

с

Първа група

Втора група

1
2
Прираст %
1
2
Прираст %

5,51
5,24
4,90
5,63
3,47
2,84

0,93
1,01
8,60
0,79
1,03
30,37

16,87
19,27
14,22
14,03
18,83
34,21

конуса (s)
Х

S

V%

с

2,13
1,94
8,90
2,11
2,01
4,44

0,09
0,12
33,33
0,11
0,10
9,09

4,22
6,18
46,44
5,21
4,97
4,60

12,37
12,15
1,77
12,33
12,20
1,05

0,14
0,16
14,28
0,17
0,15
11,76

1,13
1,31
15,93
1,37
1,22
7,96

И при двете измервания групата е нехомогенна, като има тенденция към
увеличаване след целенасочената специализирана подготовка. Това е показателно за
различното влияние на приложената методика към всяко дете. Изследваната група
също е нехомогенна по отношение на скок дължина от място съотвено с при първото
изследване е V=14,09%, а при второто V=11,97%. Тук се забелязва намаляване на
вариацията, което приближава резултата към изравняване на възможностите на
децата по този показател и доближаването до достигане на хомогенност. Същата
тенденция се наблюдава и при скок височина, където V=19,25% при първото
измерване и V=16,16% при второто. Групата е хомогенна по отношение на аеробните
възможности на децата-футболисти, измерени с 300 m (V = 0,56% и V = 0,53%) и със
совалково бягане между два конуса (V = 1,13% и V = 1,31%). Групата е хомогенна и
спрямо показаните резултати при бягане по 10 стъпала (V=4,22% и V=6,18%).
При децата от втора група получените резултати запазват тенденцията на
хомогенността при издържливостта и нехомогенността при скоростните възможности.
Таблица 3. Вариционен анализ на резултатите от 300 м бягане, скок дължина от място и вертикален
отскок.
Показател

Изсл.
№

Анаеробен тест 300

Скок на дължина от

Вертикален отскок от

m (s)
Х

тясто (cm)

място (cm)
Х
S

S

V% Х

S

V%

с

Първа група

Втора група
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1
2
прираст %
1
2
прираст %

78,4
75,4
3,83
79,6
7,60
4,52

0,44
0,40
9,09
0,40
0,36
10,00

0,56
0,53
5,35
0,50
0,47
6,00

168,1
176,9
5,23
162,4
168,1
3,50

V%

с

23,7
21,0
11,39
24,4
24,9
2,04

14,09
11,87
15,75
15,06
14,81
1,66

29,6
33,4
12,83
29,3
32,3
10,23

5,7
5,4
94,3
5,8
5,6
3,44
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19,25
16,16
16,05
19,79
17,33
12,43

Изводи и препоръки
Тези резултати ясно показват, че упражненията, изискващи скорост и честота на
движенията развиват именно скоростно-силовите качества на трениращите деца,
вследствие на подобреното енергийно доставяне на анаеробна-алактатна енергия.
Обратно, използването на по-продължителни натоварвания, както тези за
издръжливост, така и за развиване на скоростно-силовите възможности на
организма, в известна степен се явяват пречка за подобряване на посочените две
качества. Техният енер-гомеханизъм за реализиране двигателното действие е свързан
с анае-робно-лактатното доставяне на енергия, поради което и регистрираните
резултати в бягането на 300 m са по-добри във втора група.
При развиване на скоростно-силовите качества на младите футболисти е
необходимо да се обърне внимание на:
• подобряване дължината на крачката за увеличаване на скоростта при
индивидуалните скоростни бягания без топка;
• усъвършенстване честотата при намалена дължина на крачката при дрибъл и
придвижване с топка.
При развиване на бързината и скоростно-силовите качества на футболистите на
възраст 9-11 г. да се използват по-малки съпротивления, предимно собствената
тежест на спортиста, за да се даде предимство на скоростния пред силовия елемент
на това качество.
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МАТЕМАТИКА ОТ СВЕТА НА ФУТБОЛА
ГАБРИЕЛА КИРОВА

KIROVA GABRIELA. MATHEMATICS FROM THE WORLD OF FOOTBALL
Абстракт: От 2015 година, с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование [1] в
България стартира образователна реформа. Тази реформа в областта на началното образование има една
доминираща характеристика - формирането на ключови компетентности като водеща цел. Една от
възможностите за реализиране на тази нова цел е включването на повече междупредметни връзки,
разрушаването на строгото предметно обучение, адресирането на учебното съдържание и урочните дейности
към цялостната личност на 7-11-годишните ученици с техните интереси, нагласи и ценности. В тази статия ще
бъдат предложени идеи за методическа разработка на текстови задачи по математика за начална училищна
възраст по числови данни (информация) от интернет източници по темата „Футбол".
Ключови думи: математика, начално училище, футбол
Abstract: Since 2015, with the adoption of the Law on Pre-school and School Education [1], educational reform has
started in Bulgaria. It touched on the aims of education as well as its content. This reform in the field of primary
education has a dominant feature - the formation of key competences as a guiding goal. One of the possibilities for
realizing this new goal is to include more cross-curricular links, break down rigorous subject-based learning, address
the content and lesson activities to the overall personality of 7-11 year-old students with their interests, attitudes and
values. This article will offer ideas for methodical development of text tasks for elementary school age based on
numerical data (information) from Internet sources on the topic "Football".
Key Words: mathematics, elementary school, football

Увод
Една от най-творческите дейности в обучението по математика в началните
класове е самостоятелното съставяне и решаване на текстови задачи от учениците.
Такива упражнения има включени във всички нови одобрени учебници по
математика още от първи клас. Съставянето на текстови задачи може да става на
различна основа: по картина, по аритметично действие, по съкратен запис, по чертеж
(схема), по числов израз - модел на решението, по даден въпрос, по дадено условие,
по самостоятелно събрани числови данни и др. Самостоятелното набиране на
числови данни от ученици от трети и четвърти клас е експериментално апробирано
от мен в предходни години и е доказано развиваща, отговаряща на интересите и
резултатна форма на учебна дейност с учениците. Факт е ранното насочване на
днешното поколение ученици към интернет и работа с информация от интернет
източници. В свое лонгитюдно изследване през 2013 година доказах трайния интерес
на ученици от начална училищна възраст към спорта и специално към футбола. Това
ме провокира да разработя идеята за съставяне на текстови задачи с футболна
тематика по числови данни от интернет-източници.
Методика на работа по събиране на числови данни от интернет
Темата футбол е приоритетна в интересите на 7-11-годишните момчета, а и на част
от момичетата. Би могло да се възложи паралелно проучване на интернет
информация, свързана с друг, представляващ по-голям интерес за момичетата спорт
(например, художествена гимнастика). Учениците могат да се разделят в групи, според
конкретните им футболни пристрастия към различни български и чуждестранни,
клубни или национални отбори. Всяка група има за задача в рамките на конкретен
времеви срок (например една седмица) да проучи и запише информация - факти с
числови данни - за любимите си футболни отбори, играчи, първенства. Събраните
данни се записват. Тази кратка проектна дейност завършва с тематичен урок
„Математика от света на футбола", по време на който учениците съставят и решават
текстови задачи по предварително събраните от тях, индивидуално или групово,
числови данни, свързани с футбола.
Примерни текстови задачи по числови данни от интернет източници на тема
„Футбол"
Когато се възложи на учениците сами да проучат и съберат числови данни от
интернет е добре те да бъдат насочени как да използват тър-сачката „Гугъл" като
вписват изречения или фрази в съответното поле. Например: „Национален стадион „В.
Левски"", „Какви са размерите на футболното игрище на стадион „Георги Аспарухов" в
София?", „Най-големите футболни стадиони в света", „Най-много изиграни мачове в
историята на футбола", „Колко километра на мач изминава Роналдо?" или „Рекорд за
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Сн. 1. Търсачката Гугъл

Сн. 2. Вписване на тема
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най-много вкарани голове". Виж снимки 1, 2, 3 и 4.

Сн. 3. Отваряне на сайт

Сн. 4. Информация с числови данни

В класни стаи, оборудвани с проектор, лаптоп и екран (или с интерактивна бяла
дъска) е добре учителят да направи предварителна демонстрация как се прави
проучване в Гугъл по темата „Футбол" в горните четири стъпки.
По-долу ще предложа някои готови идеи за текстови задачи по числови данни информация от интернет сайтове, свързани с футбол [2,3,4,5,6,7,8]. Според характера
на числовите данни текстовите задачи се адресират до ученици от четвърти, трети
или дори втори клас.
Примери:
По решение на ФИФА от 2008 г. футболните игрища на новите стадиони трябва
да са с точни размери - дължина 105 м и широчина 68 м. Намери лицето на едно
такова футболното игрище.
Футболното игрище на прочутия стадион „Джайънт Стейдиъм" в Ню Джърси
САЩ, на който през 1994 г. България победи Германия с 2:1 в четвъртфиналния мач на
Световното първенство по футбол е с размери 103 м дължина и 63 м широчина.
Намери колко е лицето на футболното игрище.
Националният стадион на Боливия е на надморска височина 3600 м. Според
правилника на ФИФА да се играят футболни мачове на над 3000 м надморска
височина е вредно за здравето на футболистите. Като знаеш, че Националният
стадион „В. Левски" е на надморска височина около 595 м, намери с колко метра повисоко се намира националният стадион на Боливия.
Приходите на ФИФА за 2007 г. са 1 200 000 000 долара. Това е с 49 000 000
повече от приходите на ФИФА за 2006 г. Намери колко долара са били приходите на
ФИФА за двете години.
Националният стадион „Васил Левски" е открит през 1953 г. Колко години са
минали от откриването му до днес?
Националният стадион „ В. Левски" има 42 834 седящи места в секторите А, Б, В и
Г. Във ВИП ложата в сектор А има още 410 места. Банките за журналисти побират 80
души, а резервните седалки са 890. Колко седящи места общо има стадион „В.
Левски"?
Националният стадион „Васил Левски" е построен през 1953 г. Той е
реконструиран през 1966 г. и през 2002 г. Колко години са минали от откриването на
стадиона? Колко години са минали от последния ремонт на стадиона? Колко години
са минали от първия до втория ремонт на стадиона?
Стадион „Българска армия" е построен през 1967 г. Колко години са минали от
тогава до днес?
Стадион „Българска армия" има 6417 седящи места в сектор А, 4 889 места в
сектор Б, 5689 места в сектор В и 5020 места в сектор Г. В ложата за ветерани има 87
места, а в журналистическата ложа - 80 места. Колко седящи места общо има на
стадион „Българска армия"?
Стадион „Българска армия" има 22 182 седящи места. От тях 2100 места са
покрити. Колко места на стадиона не са покрити?
Размерите на футболното игрище на стадион „Българска армия" са 105 м
дължина и 66 м широчина. Намери площта на футболното игрище.
Стадион „Локомотив" в София има 22 000 седящи места. Те са с 3 556 по-малко
от местата на стадион „Славия" в София. Колко седящи места има стадион „Славия"?
Стадион „Славия" в София е построен през 1958 г. Това е станало 27 г. преди да
бъде построен стадион „Локомотив". През коя година е построен стадион
„Локомотив"?
Стадион „Георги Аспарухов" в София е открит на 10 март 1963 г. Колко години са
минали от тогава?
На стадион „Георги Аспарухов" в София има 5 752 седящи места в сектор А. В
сектор Б има 5 898 места, които са с 2 010 повече от местата в сектор В и с 3 748
повече от местата в сектор Г. Колко седящи места общо има в четирите сектора на
стадиона?

116

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA

Футболното игрище на стадион „ Олд Трафорд" в Манчестър е с размери 105 м
дължина и 68 м широчина. Футболното игрище на стадион „Анфийлд Роуд" в
Ливърпул е с размери 101 м дължина и 68 м широчина. Пресметни с колко квадратни
метра по-малко е игрището в Ливърпул.
Стадион „Олд Трафорд" в Манчестър е построен през 1910 г. Той побира 76 411
седящи зрители и е най-големият в Англия. Рекордът на стадиона е поставен през
1939 г., когато на полуфинал за Купата на Англия на стадиона е имало 76 962 зрители.
С колко зрители повече е имало през 1939 г. Преди колко години е открит стадион „
Олд Трафорд"?
Стадион „ Олд Трафорд" в Манчестър побира 76 411 зрители, а стадион
„Анфийлд Роуд" в Ливърпул побира 54 074 зрители. С колко зрители повече побира
стадионът в Манчестър?
Стадион „Анфийлд Роуд" в Ливърпул е построен през 1884 г. Колко години са
минали от построяването му?
Стадион „Анфийлд Роуд" в Ливърпул е построен през 1884 г. като стадион на
футболен клуб Евертън. От 1892 г. стадионът става стадион на футболен клуб
Ливърпул. Колко години стадион „Анфийлд Роуд" е стадион на клуб Ливърпул?
Най-големият футболен стадион в света е стадион „Първи май Рун-градо" в
Пхенян, Корейската народно-демократична република. Той има 150 000 седящи места.
Най-големият футболен стадион в Европа е стадион „Камп Ноу" в Барселона, Испания.
Той има 98 787 седящи места. С колко местата на стадиона в Пхенян са повече от
местата на стадиона в Барселона?
Вторият по големина футболен стадион в света е стадион „ Солт Лейк" в Калкута,
Индия. Той има 120 000 седящи места. Те са с 5535 места повече от местата на третия
по големи футболен стадион в света - стадион „Ацтека" в Мексико Сити, Мексико.
Колко места има стадион „Ацтека"?
Прочутият стадион „Маракана" в Мексико има 92 000 седящи места. Те са с 22
465 места по-малко от местата на стадион „Ацтека". Колко места има стадион
„Ацтека"?
Първото полувреме на един футболен мач имало 4 мин продължение, а второто
- 5 мин продължение. Като знаеш, че едно полувреме трае 45 мин, а почивката между
двете полувремена е 15 мин, пресметни колко общо е продължил мачът.
Роналдо пробягва по 9 км на мач, а Меси - по 8 км на мач. По колко километра
ще пробягат Роналдо и Меси за 8 мача?
Роналдо пробягал през 2016 г. общо 64 км в мачовете за Шампионската лига, а
Меси - 31 км 620 м. Неймар пробягал 59 км 660 м, а Луис Суарес - 57 км 700 м. С
колко повече е пробягал Роналдо от всеки от останалите трима футболисти?
Първата Световна купа по футбол в света е спечелена през 1930 г. Тогава
шампион става националният отбор на Уругвай. Колко години са минали от Първата
Световна купа?
Най-старата запазена футболна топка в света е на 455 години и е изработена от
кожа на сърна. През коя година е изработена първата футболна топка?
В света има около 5 000 000 рефери и 53 пъти повече професионални
футболисти. Приблизително колко професионални футболисти има в света?
Компанията „Катапулт спортс" направила изследване на разликите в играта на
футболисти от един английски професионален футболен клуб от Висшата лига и от
един английски аматьорски клуб. Средно в един мач професионалистите изминават
по 10 км 500 м, а аматьорите - средно по 7 км 800 м. Колко по-малко изминават
аматьорите в един мач?
Професионални защитници от английски клуб от Висшата лига изминават средно
по 10 км 510 м, докато аматьорите изминават по 7 км 270 м на мач. Колко повече
изминават професионалните защитници от аматьорите?
Професионални халфове (полузащитници) изминават средно на мач по 11 км
270 м, докато аматьорите халфове - по 8 км 370 м. Колко по-малко изминават
аматьорите халфове?
Професионалните нападатели от един английски отбор от Висшата лига
изминават средно по 9 км 460 м на мач, докато нападателите от един английски
аматьорски отбор изминават 7 км 750 м средно на мач. Колко повече изминават
професионалните нападатели?
Рекорд по вкарани голове от вратар държи вратарят Рожерио Сени от Бразилия.
Той е вкарал 123 гола в кариерата си, които са с 59 повече от вкараните голове от
вратаря Хосе Луис Чилаверт от Парагвай. Колко гола е вкарал Хосе Луис Чилаверт?
Рекордът по играни мачове за Барселона принадлежи на футболиста Чави. Той е
изиграл 767 мача. Втори в класирането е Андрес Иниеста, който е играл в 657 мача. С
колко мача повече е изиграл за Барселона Чави?
Хавиер Санети е изиграл най-много мачове за национлния отбор на Аржентина 143. Те са с 4 повече от изиграните мачове от втория в класирането футболист -
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Хавиер Масчерано. Лионел Меси е изиграл до момента 159 мача по-малко, отколкото
е общият брой на изиграните от Хавиер Санети и Хавиер Масчерано мачове. Колко
мача е изиграл за Аржентина Лионел Меси до момента?
Разгледай данните в таблицата. Състави и реши три текстови задачи с данните.
Футболист
Герд Мюлер
Пеле
Ромарио
Еузебио

Страна
Германия
Бразилия
Бразилия
Бразилия

Брой вкарани голове
1461
1389
968
790

Пример:
Пеле е вкарал в кариерата си на футболист 1389 гола. Те са с 421 повече от
головете на Ромарио. Головете, вкарани от друг бразилец - Еу-зебио са със 178 помалко от головете на Ромарио. Колко гола общо са вкарали тримата бразилски
футболисти?
Заключение
Предложените тук примерни текстови задачи по числови данни от интернет
източници на тема „Футбол" дават идея и могат да бъдат използвани от начални
учители за провеждане на тематичен урок „Математика от света на футбола". За да се
отговори и на интереса на момичетата от начална училищна възраст, добре е да се
проведе анкетно проучване за техните предпочитани и любими видове спорт. Така
учениците в една паралелка могат да получат различни изследователски задачи,
според своите интереси. Умението да се работи с информация от интернет сайтове е
ценна компетентност за съвременните подрастващи и може да бъде развивана още в
начална училищна възраст чрез изследователски задачи, свързани с обучението по
математика. Математиката е навсякъде в света около учениците, важно е да им
помогнем да насочат правилно своя поглед и своите търсения, да открият и използват
числово изразена информация - интересни и любопитни факти и данни в числа по
теми, които ги интересуват, каквато е темата „Футбол".
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ПОДГОТОВКА НА СПОРТНИ КАДРИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА СТРАНАТА
ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ, СИМЕОН ЙОРДАНОВ

EVGENI YORDANOV, SIMEON YORDANOV. PREPARATION OF SPORT STAFF FOR THE NEEDS OF SECURITY AND
DEFENSE INSTITUTIONS
Абстракт: Пълноценното функциониране на системата за физическа подготовка и спорт на въоръжените сили
зависи в голяма степен от квалификацията на специалистите в тази област. Ръководството на институциите за
сигурност и отбрана в нашата страна след смяната на обществено-политическата система през 09.09.1944 г. е
наясно с това и създава необходимите условия за назначаване в тях на висококвалифицирани кадри.
Изискването е всеки специалист по физическа подготовка и спорт, да има завършено висше физкултурно
образование. Обучението по военна подготовка за придобиване на офицерско звание преминава в
шестмесечен курс във Висшето народно военно общовойсково училище „Васил Левски". То включва
усвояването на знания и придобиване на способности по следните дисциплини: устави на БНА; строева
подготовка; огнева подготовка; оръжие за масово поразяване; инженерна подготовка; свързочна подготовка;
военномедицинска подготовка; военна топография; теория, методика и организация на физическата подготовка и спорта в БНА.
Ключови думи: физическа подготовка; спорт; спортни кадри; треньор по бойно-приложна физическа
подготовка; бакалавърска степен на обучение; магистратура.
Abstract: The full functioning of the system of physical training and sports of the Armed Forces depends to a large
extent on the qualifications of specialists in this field. The leadership of the security and defense institutions in our
country after the change of the socio-political system in 09.09.1944 is aware of this and creates the necessary
conditions for the appointment of highly qualified personnel in them. The requirement is that every specialist in
physical training and sports should have a university degree in physical education. The training in military preparation
for the acquisition of an officer's degree goes to a six-month course at the Higher National Military General Military
School "Vasil Levski".
Key Words: physical fitness; sports; sports footage; trainer in combat-applied physical training; bachelor's degree;
Master's Degree.

Назначаването на кадри по физическа подготовка и спорт в институциите за
сигурност и отбрана на страната (БА и МВР), притежаващи необходимото
образование, започва през петдесетте години на миналия век. По-късно през 1975 г., с
оглед удовлетворяване на потребностите на Българската армия и Организацията за
съдействие на отбраната от висококвалифицирани специализирани физкултурни
кадри, във ВИФ „Г. Димитров" е основана катедра „Физическа подготовка и спорт в
БА". В нея се осъществява специализирана подготовка на студентите по създадена
нова специалност „Методист по физическа подготовка и спорт в БА".
След девет години (1984) в Института е създадена още една специалност с военна
насоченост „Учител по начално обучение" в средното училище. Обучението се
провежда в новосформиран факултет „Начално военно обучение" със седалище град
Правец. През 1986 г. Факултетът е обединен с Катедра „ Физическа подготовка и спорт
в БА" под наименованието Военен факултет към ВИФ „Г. Димитров" и е преместен в
София.
След смяната на обществено-политическата система в страната през 1989 г.,
учебната дисциплина "Начално военно обучение" (НВО) е извадена от учебния план
на средното училище и подготовката на учители по тази дисциплина се прекратява.
Министерството на отбраната също прекратява държавната поръчка за обучение във
ВИФ „Г. Димитров" на физкултурни кадри. Това предопределя закриването на Военния
факултет към Института през 1991 г.
Членството на страната в НАТО и ЕС и необходимостта от кадри по бойноприложна физическа подготовка и спорт, пораждат необходимостта да започне
отново обучение на студенти за нуждите на БА и МВР. Така след разработването и
приемането на необходимата учебно-планова документация от учебната 2004/2005 г.
започва обучение в задочна форма на военнослужещи от БА по специалността
„Треньор по бойно-приложна физическа подготовка и спорт БА и МВР" бакалавърска степен. От следващата учебна 2005/2006 г. са приети за обучение и
служители от МВР.
През учебната 2005/2006 г. в НСА „В. Левски" по магистърска програма „Физическо
възпитание" започва обучение по специализирана програма „Физическо възпитание
и спорт в системата на БА и МВР", която се ползва с подчертан интерес сред
студентите.
За да се отговори на съществуващия интерес и потребностите на практиката, през
пролетта на 2007 г. на базата на съществуващата професионална квалификация
„Треньор по бойно-приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР", е
разработена и приета самостоятелна магистърска програма с наименование „Спорт и
сигурност". Обучението по нея започва
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от учебната 2007/2008 г.
Целите на специалността „Треньор по бойно-приложна физическа подготовка и
спорт в БА и МВР" са обусловени от уникалните възможности, които има Национална
спортна академия за подготовка на висококвалифицирани кадри. При изготвянето на
учебния план учебните програми и квалификационната характеристика на
специалността е използван положителният опит от обучението във Военния факултет
и настоящата практика. Съществуващото сътрудничество на НСА и МО, Военна
академия, МВР, Академията на МВР, позволява да се използват от тези Висши училища
и институции преподаватели, програми, методики за обучение, както и съвместно
провеждане на практики и спортни мероприятия.
Учебният план за обучение в професионалното направление „Спорт", професионалната квалификация „Треньор по бойно-приложна физическа подготовка и
спорт в БА и МВР", съдържа предвидените в Закона за висше образование три групи
дисциплини: задължителни, свободноизбираеми и факултативни. В обобщен вид
обхватът на знанията и уменията формира цялостната стратегия на обучение, в която
се отличават следните направления:
> Теория и методика на физическата подготовка и спорт в БА и МВР;
> Организация и управление на физическата подготовка и спорт в БА
и МВР;
> Лидерска подготовка чрез средствата и формите на физическата подготовка и
спортната дейност;
> Работа в екип;
> Методика на подготовката за оцеляване в гористо-планинска местност и на
вода;
> Комуникации и свръзка;
> Обучение по лична защита (ръкопашен бой) и стрелба с щатно оръжие.
Продължителността на задочната форма е пет години или девет семестъра.
Приемането на студенти е съгласно държавните изисквания и включва следните
състезателни изпити:
> писмен изпит по езикова култура.
> практически изпит по специалността.
Състезателният бал се образува от:
1. Общият успех от дипломата за средно образование.
2. Оценка от писмения тест по езикова култура.
3. Удвоената оценка от практическия изпит за специалността.
Кандидатстудентският изпит се провежда в два кръга.
ПЪРВИ КРЪГ: Оценява се физическата готовност на кандидат-студентите чрез
комплекс, включващ упражненията:
• За мъже: набиране на висилка за брой пъти, бягане на 100 м и 1000 м.
• За жени: сгъване и разгъване на ръцете в опора максимален брой пъти и бягане
на 100 м и 1000 м.
ВТОРИ КРЪГ се изпълняват три от посочените техники от ръкопашен бой (лична
защита): прав юмручен удар с ръце; прав удар с крак; горен блок с ръка; защити с
крака; освобождаване от захват отпред; освобождаване от захват отзад;
обезоръжаване на противник насочил пистолет.
Крайната оценка е средноаритметична от четирите оценки в първия и втория кръг.
С магистърската програма „Спорт и сигурност" се подготвят методисти,
мениджъри, ръководители на състезания, изследователи по бойно-приложна
физическа подготовка и спорт за институциите за сигурност и отбрана (МВР, БА, НСО,
ГЗ). Придобиват се способности за работа в сферата на охранителната дейност и
фирмената сигурност.
Обучението преминава в НСА и при лагерни условия в планинската и морска база
на Академията. Учебните дисциплини са групирани в три блока - задължителен,
избираем и факултативен.
В задължителния блок се изучават дисциплините:
> Глобална и регионална сигурност;
> Основи на националната сигурност;
> Психология на сигурността;
> Оцеляване в гористо-планинска местност и на вода;
> Езикова подготовка;
> Екипировка и средства за комуникация.
Избираемият блок включва дванадесет дисциплини, които позволяват на
студентите да се специализират за работа в конкретна институция
(МВР, БА, НСО).
Обучението във факултативния блок се провежда по четири дисциплини, насочени
за придобиване на способности за управление на проекти, спортен мениджмънт и
реклама, правна подготовка, управление на кризи, лидерска подготовка.
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По магистърската програма се обучават студенти завършили образователна
степен „Бакалавър" - специалностите „Спорт" и „Педагогика на обучение по
физическо възпитание", квалификация „Треньор по вид спорт" и „Учител по
физическо възпитание", както и завършилите друго образование - степен „Бакалавър"
или „Магистър", отговарящи на изискванията на НСА.
По професионалната квалификация „Методист по физическа подготовка и спорт в
БА и МВР" се обучават курсисти със завършено висше образование. Приемът
включва:
1. Писмено интервю.
2. Молба за допускане до тест за проверка на физическата готовност, състоящ се
от три упражнения - сгъване и разгъване на ръцете в опора за максимален брой пъти
за 30 секунди; повдигане на трупа от тилен лег до седеж за максимален брой пъти за
30 секунди; бягане на 1000 м.
Продължителността на обучение е две години или четири семестъра.
Съдържанието на учебния план включва следните учебни дисциплини:
> Физическа подготовка и спорт във въоръжените сили и МВР;
> Психическа подготовка за действия при екстремални условия;
> Оцеляване в гористо-планинска местност и на вода;
> Подготовка за действия при бедствия, аварии и катастрофи;
> Бойно-приложна спортна подготовка;
>
Въведение в правото;
>
Основи на Националната сигурност;
>
Управление на кризи;
>
Щабна подготовка;
>
Антитерористична подготовка;
>
Учебна практика.
Обучението се организира и провежда от Центъра за следдипломна квалификация
на НСА „В. Левски".
Спортната дейност по специалността „БПФП" и спорт в МВР и БА" се организира от
сдружение „Клуб по приложни спортове - Национална спортна академия". Клубът е
доброволно сдружение с нестопанска цел за организиране на студенти и ученици от
базовите училища на НСА „В. Левски" в целенасочени и системни учебнотренировъчни и спортни занимания по военно-приложни спортове и екстремни
спортове.
Една от основните дейности е подготовка и участие на студенти в състезания от
спортните календари на Националната спортна асоциация на МНО и Спортната
асоциация на МВР.
В своята дейност Клубът по приложни спортове към НСА е постигнал спортни
успехи, с които може да се гордее. Така на Общоармейския шампионат през 2004 г.
във Велико Търново в дисциплината прецизна и бърза стрелба с пистолет „Макаров"
на 25 м, студентката от НСА „В. Левски", Ирена Танова се класира на първо място сред
жените и завоюва титлата „Общоармейски шампион". През 2005 г. на зимните
състезания от Общоармейския шампионат на БА, Илиан Тодоров спечели
индивидуално първо място на 10 км ски-бягане и отборно първо място, заедно с
Моника Филипова (инд. 6. място).
Клубът е инициатор и организатор също на турнири по мини-футбол под
патронажа на Ректора на Академията с участието на отбори от институциите за
сигурност и отбрана, спортни празници на 73 СОУ „Вл. Граматик" и обучение на
ученици за оцеляване в гористо-планинска местност и на вода, скокове с бънджи,
походи, тренировъчна и състезателна дейност с деца в неравностойно социално
положение и др.
Предмет на научноизследователската работа по специалността са изследване
процесите и явленията в бойно-приложната спортна подготовка в институциите за
сигурност и отбрана и учебно-тренировъчния процес, а обект - служителите от
институциите за сигурност и отбрана от специалността.
Проведено е едно фундаментално изследване на военнослужещите от БА на тема:
„Оптимизиране на физическата подготовка и спортна дейност в БА съобразно новите
изисквания и стандартите на НАТО". Изследвани са физическото развитие,
психическата и физическата годност, физическия работен капацитет на 1500
военнослужещи, отношението, мотивацията и интереса към заниманията с физически
упражнения и спорт. По темата на изследването е проведена научна конференция,
организирана от НСА и МО, и е издаден сборник с доклади от Военно издателство.
В изпълнение на споразуменията за сътрудничество между НСА и Военна
академия „Г. С. Раковски" и Академията на МВР е проведена национална научнотеоретична конференция с участие на чуждестранни гости на тема: „Национална
сигурност, физическа подготовка, спорт". Изнесени са тридесет и осем доклада по
четири тематични направления - Теоретични основи на Националната сигурност,
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Психо-физическа подготовка, Физическа подготовка в МВР и БА; Предвоенна
физическа и спортна подготовка.
На 12 октомври 2006 г. в НСА е проведена Втората национално науч-нотеоретична конференция „Национална сигурност, физическа подготовка, спорт".
Изнесени са тридесет и два доклада в три тематични области - Теоретични основи на
Националната сигурност; Бойно-приложна спортна подготовка; Спорт за високи
спортни постижения и спорт за всички.
На 15 и 16.05.2015 г. е проведена Третата науча конференция с международно
участие „Спорт и сигурност" - Предизвикателства и добри практики в сигурността на
спортните прояви". Същата е под патронажа на главния секретар на МВР Светлозар
Лазаров. Партньори в организацията на НСА са МВР, БФС, Столична община,
Академия на МВР, Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана
(НАФТС).
Защитени са шест дисертационни труда и присъдени образовател-но-научна
степен „Доктор":
1. „Модел за физическа подготовка на офицери в академията на Национална
отбрана на Латвия" автор Аркадис Умбрашко през 2006 г.
2. „Изследване на физическата подготовка в Българската войска" - автор доц.
Симеон Йорданов, с присъдена образователно-научна степен „Доктор на науките"
през 2011 г.
3. „Оптимизиране на физическата подготовка и обучението по бой-но-приложни
техники на военните полицаи" - автор Сашо Йорданов и присъдена образователнонаучна степен „Доктор" през 2012 г.
4. „Оптимизиране на психофизическата подготовка на кадри за охранителна
дейност" автор Методи Атанасов през 2013 г.
5. „Оптимизиране на обучението по лична защита на студентите, подготвяни за
реализация в МВР и въоръжените сили" - автор Мирослава Коляндова през 2014 г.
6. „Изследване приложението на международното и турското законодателство за
футболното хулиганство и форми на превенция в Република Турция" - автор Бюлент
Юзум през 2014 г.
Заключение
В подготовката на специализирани кадри по физическа подготовка за нуждите на
въоръжените сили са реализирани три модела.
Първият се отличава с това, че кандидатите се подбират от випускници, завършили
Висшето училище за телесно възпитание, преименувано по-късно на Висше училище
за физкултура и Висш институт за физическа култура и спорт „Г. Димитров". Те
преминават шестмесечен курс за военна подготовка, след което успешно
завършилите обучението са назначавани за началници на физическата подготовка в
поделенията.
Вторият модел е свързан с основаването на профил ,,Физическо възпитание и
спорт в БНА" и катедра ,,Физическа подготовка и спорт в БНА" към ВИФ ,,Г. Димитров"
през 1975 г. и обучение на студенти по специалността ,,Методист по физическа
подготовка и спорт в БНА" до края на 1991 г.
В третия случай обучението на специализирани кадри по физическа подготовка се
възстановява през 2004 г. отново в НСА ,,Васил Левски" по ОКС ,,Бакалавър",
професионално направление ,,Спорт" с наименование на специалността ,,Треньор по
бойно-физическа подготовка и спорт в БА", ОКС ,,Магистър", магистърските програми
,,Физическо възпитание и спорт в БА и МВР" и ,,Спорт и сигурност".
Остава надеждата, че това, което е създадено за периода след 1975 година ще се
съхрани и през следващите години.
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Днес съвременният човек съществува и съсъществува в среда, която предлага
динамични и агресивни културно-комуникативни модели, оставящи трайни
последици върху психиката на човека. Тревожността е един от индикаторите, който
сигнализира индивида за наличие на психична пре-товареност. От способността на
индивида да се справи с психо-физични-те (жизнено-здравословни) и социалноикономическите (екзистенциални) особености зависи нивото на тревожност.
Въздействието на социалната и културно-комуникативна среда (в повечето случаи
негативно) и напрежението, свързано с образователния, научен и спортновъзпитателен процес са фактори, които причиняват стрес и пораждат тревожност у
работещите (преподаватели и служители). Работещите преподаватели и служители
реагират строго индивидуално на психо климата в колектива, академичната
конюнктура в Университета, академичните, лични и служебни постижения и т.н., което
задава нивото на тревожност.
Ще припомним, че тревожността е първата фаза на стреса; изпълнява важна
адаптивна роля по отношение на потенциалните заплахи и възможни неуспехи [3].
Това е „биологичен стрес", който помага на личността да се адаптира, т.е. така
наречената „фаза на тревога" [4]. Напрегнатостта, общото безпокойство и/или страхът,
без да имат ясно изразен предмет [1, 2], в повечето случаи са породени от чувството
за несигурност, което ескалира в състояние на тревожност. Поредицата от неуспехи,
огорчения подсилват състоянието на тревожност.
Отделните концепции изясняват същността на тревожността и дават определения
на състоянието на индивида - „тревожно очакване" (Фройд), „ирационална заплаха"
(К. Юнг), „чувство за непълноценност" (А. Адлер). Когато не се вземат навременни
мерки за преодоляване на това състояние, настъпват психосоматични промени депресия, агресия и др.
Цел на изследването е да установи степента на тревожност на преподавателите и
служителите от Департамента по спорт. Обект на изследване е тревожността.
Предмет на изследване - степента (силата) на тревожност. Субект на изследване са
преподавателите и служителите от Департамента по спорт.
Използван е въпросникът TMAS (Teylor Manifest Anxiety Skale), разработка на Дж.
Тейлър от 1953 г., който измерва тревожността като свойство на личността. Адаптиран
е за български условия от Д. Щетински и И . Паспаланов през 1984 г. за възраст над 13
години. Включва фонови въпроси за маскиране на основната скала - Т (тревожност).
Въпросникът TMAS съдържа три скали:
Тревожност (Т) - айтеми N 4, 7, 11, 13, 15, 18(не), 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 43,
46, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 74, 77 (не) Фонови признаци - айтеми N 1, 2, 3, 5,
6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19,
21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 56, 58, 62,
64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79. Тези айтеми не се отчитат при диагностика.
Лъжа (L) - айтеми N 10, 20, 30 (не); 40, 50, 60 (не), 70 (не), 80.
При наличие на повече от 4 отговора по скалата L (лъжа), резултатът се счита за
ненадежден, т.е. индивидът се стреми да се представи в по-добра светлина, отколкото
е в действителност - прикрива някои признаци на тревожност у себе си.
Всяко съвпадение с ключа на въпросника се оценява с 3 т.
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Оценката на скалата на тревожност:
нетревожни
до 35 т.
слабо изразена тревожност
35 - 45 т.
средно изразена тревожност
45 - 55 т.
повишена тревожност
55 - 65 т.
силно изразена тревожност
над 65 т.
На таблица 1 е представено разпределението на изследваните лица.
Таблица 1 . Разпределение по пол
ПОЛ
жена
мъж
Общо

Брой
13
9
22

%
59,1
40,9
100,0

На таблица 2 е представена степента на тревожност на изследваните лица. Изводи
обаче не могат да бъдат направени преди да се вземат под внимание показателите за
достоверност. Това, което първоначално е видно, е високият процент на лицата
(68,2%), които не показват симптоматика на тревожност, както и на тези със „слабо
изразена тревожност" - 22,7%; „средно изразена тревожност" - 4,5% и 4,5% „повишена тревожност".
Таблица 2. Степен на тревожност
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРЕВОЖНОСТ
до 35 т. - нетревожни
35-44 т. - слабо изразена тревожност
45-54 т. - средно изразена тревожност
55-65 т. - повишена тревожност
Общо

Брой
15
5
1
1
22

%
68,2
22,7
4,5
4,5
100,0

Таблица 3 отчита нивото на тревожност при двата пола. Видно е, първоначално, че
от изследваните 59,1% жени (13 броя): 7 жени (53,84%) не показват симптоми на
тревожност; 4 жени (30,77%) са със слабо изразена такава, 1 жена (7,70%) е със
„средно изразена тревожност" и 1 жена (7,70%) е с „ повишена тревожност". При
мъжете от общо 40,9% (9 броя): 8 души (88,89%) са „нетревожни"; 1 човек (11,11%) е
със „слабо изразена тревожност". Като цяло, процентът на жените, показващи по-високи нива на тревога е по-висок, отколкото при мъжете, което е показател или за
невъзможността да преработват бързо и адекватно стреса, или за съществуващо вече
хронично състояние на тревожност.
Индикаторите, които отчитат валидността на резултатите показват, че от общо 7 на
Таблица 3. Ниво на тревожност при различните полове
ТРЕВОЖНОСТ
нетревожни
ПОЛ

жена
мъж

7
8
15

ОБЩО

слабо изразена

средно изразена

повишена

тревожност
4
1
5

тревожност
1
0
1

тревожност
1
0
1

брой при жените, проявяващи се като „нетревожни" - 3 от резултатите са ненадеждни.
При мъжете от общо 8 на брой - „не-тревожни" - половината са „лъжа". Таблица 4
онагледява желанието и на двата пола да прикрият напрежението и по-високите нива
на тревожност.
Таблица 4. Валидност на резултата
ВАЛИДНОТ НА РЕЗУЛТАТА
ВАЛИДНОСТ
ПОЛ

жена

мъж

ТРЕВОЖНОСТ

валидност на теста

ненадежден

ОБЩО

нетревожни

4

резултат
3

7

слабо изразена тревожност
средно изразена тревожност
повишена тревожност

1
1
0

3
0
1

4
1
1

нетревожни

4

4

8

слабо изразена тревожност

1

0

1

Любопитно е да се проследи дали възрастта оказва влияние върху степента на
тревожност, което е отчетено на Таблица 5.
Таблица 5 . Възрастово разпределение на тревожността
ВЪЗРАСТ
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ВАЛИДНОСТ
ВЪЗРАСТ

ТРЕВОЖНОСТ

валидност на теста

ненадежден

ОБЩО

резултат
нетревожни

2

2

30-40 г.

средно изразена тревожност

1

1

40-50 г.

нетревожни
слабо изразена тревожност
нетревожни

3
1
1

3
1
4

6
2
5

50-60 г.

слабо изразена тревожност
повишена тревожност

0
0

1
1

1
1

над 60 г.

нетревожни
слабо изразена тревожност

2
1

0
1

2
2

Прави впечатление, че във възрастта над 40 години, лицата най-силно са
направили опит да прикрият съществуващото напрежение и наличие на тревожност.
Това само по себе си навява на мисълта, че натрупаният опит, включително и
академичен, както и социалния статус са сред факторите, които блокират искреността
на индивида по отношение на действителното психо-емоционално състояние.
Последният показател отчита разликата между степента на тревожност между
преподавателите и служителите. Таблица 6 фиксира резултатите, от които става ясно,
че преподавателите (общо 77,27%) кумулират напрежение, ескалиращо в тревожност,
но прикриват този факт. Опитът на 6 души преподаватели (35,29%) да се представят
като „нетревожни" е неуспешен, както е неуспешен и на останалите: 3-ма души
(17,65%) да прикрият фазата на „слабо изразена тревожност" и 1 човек (5,88%) да
замаскира „повишената тревожност".
При служителите (общо 22,73%), 3-ма души (60%) попадат в категорията
„нетревожни", от които 1 човек (20%) е с „ненадежден резултат".
Таблица 6. Съотношение на тревожност между преподаватели и служители
СЛУЖИТЕЛ - ПРЕПОДАВАТЕЛ
ТРЕВОЖНОСТ

ВАЛИДНОСТ
валидност на теста

ОБЩО
ненадежден
резултат

служител
преподавател

нетревожни
средно изразена тревожност
нетревожни
слабо изразена тревожност
повишена тревожност

3
1
5
2
0

1
0
6
3
1

5 бр.
22,73%
1 7 бр.
77,27%

Изводи
Работещите в Департамента по спорт - преподаватели и служители са в много поголяма степен напрегнати и тревожни, отколкото в действителност показват.
Жените в сравнение с мъжете са по-тревожни, което е показател или за
невъзможността стресът и напрежението да се преработват бързо и адекватно, или за
съществуващо вече хронично състояние на тревожност.
С напредване на възрастта и натрупване на опит (40-60 години) индивидът търси
механизми за прикриване от външния свят на съществуващото напрежение и наличие
на тревожност.
Преподавателите са в по-висока степен тревожни от служителите, но прикриват
този факт.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ
ПОДХОДИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕИНОВАЦИЯ НА
СПОРТНИТЕ БАЗИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ, ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ

ZLATEV ZLATKO, MLADENOV VENTCISLAV. IMPROVING MANAGEMENT THROUGH INNOVATIVE APPROACHES IN
THE PLANNING AND REALIZATION OF THE FINANCIAL RESOURCE FOR THE CONSTRUCTION AND RE-INNOVATION
OF SPORTS FACILITIES IN ACCORDANCE WITH THE MODERN REQUIREMENTS FOR THEIR USE
Абстракт: Последните 20-25 години Община Варна е сред общините, които отделят най-много средства в
бюджета си за изграждане и поддръжка на спортните бази и съоръжения за провеждане на спортни събития.
Много от националните и международни спортни събития на националните спортни федерации и ММС се
възлагат за домакинство на Община Варна. В потвърждение на това е и удостояването на град Варна за 2019 г .
като европейски град на спорта. Общинският съвет 2018 г. гласува над 18, 000, 000 лв. за изграждане на нови
спортни обекти, реконструкция, изграждане на спортни салони и открити площадки за спорт в 20 училища във
Варна. Управлението на спортните обекти, както и осигуряването на подходящи условия за спорт на учащи,
граждани и спортисти е изискване заложено в социалната програма на Общината и е възложено на ОП
„Спорт-Варна".
Ключови думи: спорт, изграждане, поддръжка, спортни събития, федерации, общински съвет, социална
програма
Abstract: In the last 20-25 years, Varna Municipality is one of the municipalities, which supports its sport facilities
with a huge amount of money for holding sport events. Many national and international sport events of national
sport federations are entrusted the household to the Municipality. City of Varna is an European sport city for 2019 as
a confirmation of this. The Municipality voted over 18 000 000 Bulgarian leva for building new sport facilities,
reconstructions, building sports hall and outdoor playgrounds in 20 schools in the city. The management of sport
facilities and ensuring appropriate sport conditions for students, citizens and athletes is a requirement set in the
social programme in the Municipality and municipal enterprise "Sport-Varna".
Key Words: sport, building, support, sport events, federations, municipality, social programme

Спортът не е само състезание между индивидите, той е състезание на човека със
самия себе си в преследването на здравни, естетични, нравствени, престижни,
приложни и други човешки цели [1,2,7]. Спортът - това е здраве, жизненост,
работоспособност и разрастващо се поле на социално-икономически контакти между
хората по цялата планета. Той е постоянен спътник на човека в стремежа му към
благородство, толерантност и съвършенство на тялото и духа. Би могло да се каже, че
спортът с неговите разнообразни форми е своеобразен критерии за развитието на
дадено общество [1,3,6,7,9,10].
Многообразието на индивидуалните цели за спортуване принципно включва три
основни характеристики:
• знание за потребността и мотивация за спортуване;
• воля за организиране и провеждане на спортуването;
• социални и материални предпоставки за спортуване.
Изискванията към условията и визията на спортните съоръжения нарастват
постоянно. Въведените европейски и световни стандарти налагат използването не
само на подходящи материали за изграждането им, но и оборудване отговарящо на
спецификите на спортовете, които ще се практикуват [2,3,4,5,8,10].
Работна хипотеза: Допускаме, че усъвършенстване управлението при
планирането и реализацията на финансовия ресурс гласуван от Общината за
поддръжка и изграждане на нови спортни бази в съответствие със съвременните
изисквания ще допринесе за повишаване на интереса към спортни занимания на
подрастващите, граждани и спортисти, в унисон със социалната значимост на спорта.
Целта на настоящото проучване да се разкрият и споделят някои добри практики
и подходи при осъществяване на тази дейност осъществявана от ОП „Спорт-Варна" за
реализиране социалната програма на Общината: укрепване на здравето, повишаване
на работоспособността и създаване на предпоставки за системно спортуване.
Задачите на изследването се заключават в проучването да достъпната
специализирана литература, изследване на прилаганите методи на планиране,
изразходваните средства през последните няколко години и анализи на резултатите.
Обект на проучването са постигнатите резултати и анализът на осъществените
подходи и методи за тяхната реализация.
Методиката на проучването включва: теоретичен обзор и анализ на научнометодичната литература, изследване динамиката на предвидените и изразходваните
средства за периода 2016-2018 г.
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Резултати и обсъждане
Спортът, независимо любителски или професионален, е една от най-значимите
обществени потребности, които Община Варна подпомага посредством своите
обекти, стопанисвани от ОП „Спорт-Варна". Община Варна полага сериозни усилия за
изграждането, модернизацията на спортната база, както и множеството спортни
инициативи и спортни прояви за всички възрастови групи. В подкрепа на това следва
се отбележи, че средствата, които тя отделя за „Спорт" я нарежда на челното място в
страната. Ето защо за ОП „Спорт-Варна" е важно да предлага високо качество на
публична услуга в стопанисваните от нас обекти. Едно от основните
предизвикателства в работата е осигуряването на лесен, бърз и прозрачен достъп до
предлаганите услуги за всеки жител на град Варна в рамките на делегирания бюджет,
с който разполагаме. Следващо предизвикателство е да се запази и увеличи броя
клиенти, ползващи спортните бази, като и повишаване качествено на услугата и
условията в спортните обекти. В чисто финансов план е важно да се подобрява
енергоефектив-ността на помещенията и минимизиране на топло-загубите през
зимния отоплителен сезон.
Важно е да се анализират и данните за разходите, което ще допълни картината за
ефективното управление на спортните съоръжения стопанисвани от ОП „СпортВарна". Въпреки усилията на Община Варна за подкрепата на гражданите и учащите
да спортуват и укрепват своето здраве, все още този тип потребности не е на нужната
висота. В подкрепа на това са и данните за приходите от спортните услуги, които се
предлагат и ползват.
Таблица 1 . Анализ на разходите и изразходваните средства 2015 - 2018 г.

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Планирани разходи

Изпълнение

3 923 034
4 190 618
4 290 820
4 684 233

3 350 072
3 499 001
3 794 034
4 275 875

През последните години общината е сред водещите в национален мащаб по
предвидени и изразходвани средства за изграждане, поддържане и реконструкция за
спортните бази и организирани спортни мероприятия.
От таблицата става ясно, че предвидените разходи с всяка изминала година се
увеличават, като в тези суми освен разходите за издръжка се включват и
капиталовите разходи. Тази закономерност би могла да се обясни с промените,
настъпващи в икономиката и промените на цените и пазара на труда. Закупени са
редица активи с цел повишаване качеството и модернизацията на спортните обекти.
Част от тях са: баскетболни кошове, батут за детския кът, спортно-техническо
оборудване, уреди и пособия за басейн „Юлиян Русев" и „Алекси Алексиев" при ПК
„Приморски", закупени са 2 мулти-филтриращи устройства за почистване на ПК
„Приморски", 7 броя климатични системи, компютърни системи - 5 броя, робот дънна
подочистачка за басейн „Делфини". Изгради се пожа-роизвестителна инсталация и
автоматизирано аварийно осветление на СК „Простор", аварийно евакуационно
осветление на СК „Локомотив", както
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и бяха закупени нож за ролбата на обект „Ледена пързалка" и задна входна врата за
същия обект.
Таблица 2. Сравнителен анализ на приходите на ОП Спорт-Варна
Овеят и
1
2
3

i
5
е

i
9
10

17 К Поичорсчи
ПБ Делфин 1/
Младост
Ледена пьрнлка
Корт оео игрище
Технически университет
Рутбол Чайка

12

Многофункционална
Скуош Младост
Морска ара дина
Юнашки салон
Лотоиолшв

13

Конна 6а н

и

Прост ор

15

Аспарухов парк
Общ О;

11

01.01-31.12.201 01. 01 01.01-31. 1
&г. 30.09.2016г.
2.2017а.
27657950Г З
115 1i3 55 ЛЗ
500 194 00 лз

01.01-31.12.201
За.
271725 00 лз

67 725 В лз

11946950ЛЗ

96 515 В лз

54 557 В Ла

31 14000ГЗ

79 670 В ЛЗ

109345 00 лз
32507 50 ЛЗ

117 150 50 ЛЗ

11155550ГЗ

95 951 50 ЛЗ

37704 00 ЛЗ

20 552 Л ЛЗ
17 562 00 ЛЗ
5100 00 лз

5855000гз
1717200Г З
291000 лз

57 125 В ЛЗ
59 670 В ЛЗ
1010.00 л

64722 00 ЛЗ

57170 00 ЛЗ

5560 00 ЛЗ

i 669 'DO ЛЗ

599400 ЛЗ

9 720ВЛЗ

111В00ЛЗ

6 565 00 ЛЗ

1567200ГЕ

12 325 В ЛЗ

61 636 00 ЛЗ
::::л=

56 302 00 ГЗ

52 630 В ЛЗ

:-?-::ге

i :55 В ЛЕ

455000 лз

■ : : л =
0 В лз

12412 00 ЛЗ
42130 ООЛЗ
1 6 445 00 ЛЗ

0 00ЛЗ
1 541 00 ЛЗ

б;::гз
1 u:.;;jb

1 920 00 ЛЗ

0О0ГЕ

£41 431.05 лв

5: :слз

■■:::л е
: ::л е

650 'В ЛЗ

г; ;:ле

: влз

: ::л=
739 903.30 ле

Ш 707.50 ле

Към 31.12.2016 г. предприятието е реализирало 761 796.00 лв. приходи от услуги,
или спрямо плана за 2016 г. - 77,00% от утвърдения бюджет за годината. При
сравнение с размера на реализираните приходи от продажба на услуги за периода
01.01.2015 г. - 31.12.2015 г., се отчита увеличение в размер на 43 641,00 лв., като
общата сума на постъпленията за 2015 г. възлиза на 718 155,00 лв. Следва да се
направи извода, че през 2016 г. се наблюдава увеличение на приходите от продажба
на услуги , в сравнение със средния темп на постъпленията за 2015 г. През 2017 г. се
наблюдава спад на приходите, който продължава и през 2018 г. Една от причините за
понижаване на приходите е затваряне на ПБ „Делфини" за ремонт, намаляване на
посетителите на „Ледена пързалка", поради новооткрити ледени пързалки в региона.
В голяма част намалението на приходите се дължи на безвъзмездно отдаване на
базите за ползване от спортни клубове, както и събираемостта на приходи от
откритите спортни обекти е и в пряка връзка с метеорологичните условия.
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Фиг. 1. Анализ на разходите

Фиг. 2. Анализ на приходите

В заключение следва да споделим, че са отделени допълнителни средства и
предстои да се реализират големи спортни съоръжения. А именно:
1. Многофункционален спортен комплекс в УПИ V111-190 „за стадион", кв. 21 по
плана IV микрорайон на ж.к. „Владислав Варненчик", гр. Варна по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.
Обектът на интервенция по проектното предложение е ПИ 10135.4502.344 по КК с
адрес ж.к. „Владислав Вар-ненчик", гр. Варна, е с площ 30 244 м2, като в миналото на
територията на имота е функционирал стадион.
2. „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен", кв. 36
по плана на 24 микрорайон на гр. Варна, с адрес ул. „Студентска".
Основната цел на проект „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190
„за стадион", кв. 21 по плана на IV микрорайон на ж.к.

„Владислав Варненчик" е изграждането на съвременен спортен комплекс за
практикуване на различни видове масов спорт на жители на район „Владислав
Варненчик". Разгърната застроена площ на новото спортно съоръжение ще бъде 3802
м2. Неговото реализиране е в съответствие с избора на гр. Варна за „Европейски град
на спорта 2019 г.", с което се цели разширяване, подобряване и модернизиране на
спортната инфраструктура на града.
По проекта се предвижда да се реализират следните индикативни дейности:
1. Многофункционална спортна зала с капацитет от 317 места за зрители.
2. Обслужваща сграда с кафене и съблекални.
3. Обекти на открито, включващи сцена за театрални изяви, игрище
за футбол, две игрища за футбол на малки врати, два тенис корта, две
баскетболни игрища съчетани с волейбол, скейт парк, детска площадка,
фитнес на открито, писта за крос бягане, открит паркинг с 36 броя места
за паркиране.
В проекта „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ за парк и спортен терен",
кв. 36 по плана на 24 микрорайон на гр. Варна, с адрес ул. „Студентска" се обособяват
следните функционални зони:
• спортна зала;
• предвижда се зона за отдих и социални контакти със сграда
• детска площадка.
Реконструират се трибуните, като се изчистват и се доливат стъпалата, за да се
оформят тераси, които се запълват с торопочвена смес.
Пред бившите трибуни се ситуира пътека за бягане. Пътеката за бягане е обходна
за целия комплекс и е предназначена за бягане и каране на ролери. В площта на ПИ
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10135.2554.158 са ситуирани нови открити спортни площадки за футбол, баскетбол,
многофункционална спортна площадка, фитнес, тенис на маса и детска площадка.
Проектирана е нова едноетажна сграда, в която са обособени съблекални,
кабинети, заведение за хранене с покрив на терасата. Пред сградата се предвижда
зона за отдих обзаведена с пейки и пергола.
От направените проучвания за финансирането и самофинансирането на спортните
обекти в регионален и национален мащаб, както и натрупания професионален опит в
управлението биха могли да се направят някои обобщения:
• Запознаване и задълбочено проучване на промените в новия закон за спорта в
раздела ползване на спортните бази и тяхното стопанисване.
• Прецизиране и при необходимост внасяне на подходящи корекции в
общинските наредби за допълнително финансиране, стимулиране и безвъзмездно
ползване на общинските спортни бази.
• Стриктно спазване изискванията на Закона за спорта относно ли-цензираните
клубове и в отделни спортове не допускане увеличаването им предвид ограничените
възможности на спортни обекти, където се практикуват тези спортове.
• Повишаване персоналната и клубна отговорност при ползване на спортните
съоръжения и помощните помещения (бани, съблекални и други), като нанесените
щети да се заплащат на 100%.
• Предложения за инициативи за опазване и поддържане в изряден вид на
всички нови и изградени в кварталните училища и междублокови-те пространства,
спортни обекти предоставени за безвъзмездно ползване от учащи и граждани.
• Приемане и обсъждане ежегодно на проектобюджетите на спортните обекти с
цел спазване сроковете за своевременен ремонт и оборудване съобразно
съвременните изисквания.
С цел повишаване активността на гражданите следва да се повиши интересът на
обществото посредством реклама на предлагани услуги, като по този начин
предприятието да генерира допълнителен финансов поток. Интересът на младите
хора към града непрекъснато расте, което допринася за увеличаване на населението
и необходимост от нови спортни бази и съоръжения на територията на Община
Варна.
От съвместните усилия на Дирекция „Спорт" и ОП „Спорт-Варна" зависи до голяма
степен ефективността на системата за физическо възпитание и спорт на Община
Варна. Убедени сме, че това добро сътрудничество ще продължи и за в бъдеще и
Варна ще се утвърждава все повече като европейски град на спорта и културата през
следващите години.
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ПРОУЧВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ НСА

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ
СРЕДСТВА В СПОРТА
МИЛЕН ЧАЛЪКОВ

CHALAKOV MILEN. RESEARCH THE POSSIBILITIES OF THE STUDENTS FROM NSA "VASIL LEVSKI" FOR MODERN
MEANS IN THE SPORT
Абстракт: Физическата активност, по-специално практикуването на вид спорт, започва да заема все по-важна
част от ежедневието на младите хора. Това е ясно формулирано в гимназиите, които активно участват в
спортни дейности, където спорта и неговите информационни услуги са станали неразделна част от техния
живот.
Образованието, както и спортът са дейности, които изискват дългогодишни усилия, постоянство, умения за
придобиване на информация и творческа употреба. Всичко това по същество има нужда от мотивация, която
продължава с времето и е пряко свързана с подобряването на образователното развитие и последващата
професионална реализация. Целта на това изследване е да определи дали студентите използват съвременни
средства за достъп до информация в областта на спорта. В изследването са включени 120 студенти, които са в
началния курс на обучение в НСА "Васил Левски".
За реализиране на целите и задачите на изследването се прилагат следните методи: проучване на
специализирани справочни източници и статистически методи. Получените резултати показват, че студентите
от НСА "Васил Левски" се интересуват от използването на съвременни компютърни технологии в различни
аспекти на своята дейност. Това им дава възможност да подобрят уменията си и да разширят знанията си.
Ключови думи: изследване, ученици, образование, информация, знания
Abstract: Physical activity, in particular, practicing a type of sport begins to occupy an increasingly important part of
the daily life of young people. This is clearly formulate in high school students actively engaged in sporting activities
where sports and its information services have become an integral part of their lives.
Education as well as sport are activities that require long-standing efforts, perseverance, information acquisition skills,
and its creative use. All of this has in essence a need for motivation that continues over time and directly related to
the improvement of the educational development and the subsequent professional realization.
The purpose of this study is to determine whether students use modern means of access to information in the field of
sport. The study included 120 students who are in the initial course of education in NSA "Vassil Levski".
For the implementation of the goals and objectives of the study are implemented following
methods: exploration of specialized reference sources and statistical methods.
The results we have received show that students of NSA "Vassil Levski" are interested in using
modern computer technologies in different aspects of their activities. This enables them to
improve their skills and expand their knowledge.
Key Words: research, students, education, information, knowledge

Увод
Заниманията с физическа дейност, в частност практикуването на вид спорт
започва да заема все по-значима част от ежедневието на младите хора. Като резултат
от това твърдение, се наблюдава и засилен интерес към иновациите и компютърните
технологии, които започват да стават неделима част от съвременния спорт. Това е
ясно изразено при студентите от Висшите училища, занимаващи се активно със
спортна дейност, при които спортът и неговото информационно обслужване, са се
превърнали в неделима част от техния живот [3].
Образованието както и спорта са дейности, които изискват дългогодишни усилия,
постоянство, умения за възприемане на информация, както и нейното творческо
използване. Всичко това има в основата си необходимост от мотивация
продължаваща във времето и пряко свързана с подобряване на образователното
развитие, и последващата професионална реализация [6].
След проведено изследване с образователно неспецифичен тест за мотивация със
студенти от IV курс в НСА се установява, че мотивацията при спортистите е по-висока
в сравнение със средната сред общата популация, както и че мотивацията при
студентите се променя в хода на ученето, като е по-висока при тези, които завършват
образование си [5]. Мотивацията се отнася до „мотивите, подчертаващи поведението"
[7].
В изследване свързано с мотивацията на студентите и учебните им стратегии се
получават резултати, разкриващи, че в изследваната извадка относително най-силно
са оценени вярванията в личния контрол върху ученето, следва го оценката на
значимостта на учебната дисциплина, а най-ниски стойности приема изпитната
тревожност. Екстринзивната и ин-тринзивната мотивация за учене са в баланс [2]. В
същото изследване се посочва, че мотивацията при студентите от женски пол е поголяма, като се допуска, че причината за това е относителният по-малък дял на
жените в НСА и по-високите критерии за техния прием. Цитираното изследване е
проведено с MSLQ [9].
Младите хора не могат да очакват, че ще прекарат целия си живот в един отрасъл
на заетост или дори на едно място. Пътят на кариерното им развитие ще се променя
по непредвидим начин, за да могат да се приспособят към бързо променящия се и
силно взаимосвързан свят, те ще се нуждаят от „богат спектър" от умения с широко
приложение. В съвременното общество творчеството, способността да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-ценени от
специфичния обем от знания [4].

ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ...

133

Една от най-важните цели на висшето образование е постигането на максимално
високо качество на обучение [1,8].
В процеса на обучение това може да се постигне само, чрез новите технологии,
което от своя страна изисква високо ниво на знания и умения на студентите при
работата с компютри.
Методология на изследването
Целта на настоящото изследване е да установим дали студентите използват
съвременни средства за достъп до информация в областта на спорта.
Настоящото изследване беше проведено през учебната 2018/2019 г.
Предмет на изследване са средствата използвани от студентите за достъп до
информация в спорта.
Обект на изследване са познанията на студентите от НСА за иновациите и
компютърните технологии в спорта.
Контингент на изследване са 120 студенти от I курс в НСА.
За реализиране на поставената цел и задачите на изследването са приложени
следните методи:
S обзорно проучване на специализираната литература;
S анкетен метод.
За решаване на целта и задачите на изследването е проведено анкетно проучване
със 120 студенти от I курс, редовна форма на обучение от факултет Педагогика и
факултет „Спорт". Разработената анкетна карта включва 12 въпроса. Анкетата бе
анонимна и се проведе в периода м. декември 2018 до м. юли 2019 г.
Резултатите от анкетното проучване са обработени с помощта на подходящи
математико-статистически методи:
S честотен анализ - за подредба на променливите спрямо техните честоти;
S вариационен анализ - за определяне на средните нива и вариатив-ността на
изследваните показатели;
S статистическа проверка на хипотези с %2 - критерия на Пирсън - за доказване
или отхвърляне на нулевата хипотеза, относно значимостта на разликите при
отговорите на респондентите.
Забележка: При анализа не е спазена последователността на въпросите от
анкетната карта.
Анализ на резултатите
Направената характеристика на изследвания контингент показва, че 30% от
участниците в анкетата са жени, а 70% - мъже. Това е нормално съотношение, имайки
предвид, че повечето студенти са от направление „Спорт", където присъствието на
мъжете е доминиращо. По отношение на фактора „къде студентите от НСА са
завършили средното си образова
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ние" (фиг. 1), разпределението е следното: 50% от изследваните са получили своето
средно образование в различни СОУ (средно образователно училище) в страната,
29,2% от анкетираните са завършили техникум, 20% са възпитаници на СУ (спортно
училище) и съвсем малък относителен дял (0,8%) са завършили колеж. Тази
информация бе особено важно за целите на проучването. Установихме, че 2/3 от
студентите в НСА са завършили средното си образование в СОУ или техникум, а
обратно на очакванията само 20% от тях са възпитаници на различни СУ в България.
Това e доказателство, че НСА е модерна съвременна образователна институция, която
привлича млади хора именно, защото е в крак със съвременните образователни
изисквания и потребности на обществото.

60%
50%

0.80%

ИСОУ НСУ

н Техникум

"Колеж

Фиг. 1. Относителен дял на отговорите на въпроса: „Къде сте завършили средно си образование?"

Интерес за изследването представляваха отговорите на въпроса: „Притежавате ли
електронно устройство за връзка с интернет?". Студентите на НСА са съвременни,
модерни и желаещи винаги да бъдат информирани млади хора, защото 99,2% от тях
отговориха положително на този въпрос, а по-малко от 1% казаха, че нямат такива
устройства.
На въпроса: „Какви програми използвате най-често за работа с компютър?",
студентите отново имаха възможност да дадат повече от едни отговор (фиг. 2.) Найголям процент отговори 99,20% е получила Глобална мрежа, 33,30% са дали отговори
за Microsoft Office пакет програми, 8,30% са за Специализирани програми и само
3,30% за други програми. За 42,9% от отговорите използването на Microsoft Office е
най-достъпният пакет.
На въпроса: „Ползвате ли специализирани интернет сайтове за получаване на
актуална информация за любимия Ви спорт?", сме показали резултатите на фиг. 3.
Анализът на фигурата показва, че най-висок е относителният дял на отговорите на
студентите, че използват специализирани интернет сайтове - 65,50%, 24,17% са дали
отговор, че не използват

специализирани интернет сайтове. Само 8,33% от отговорилите студенти, не са успели
да отговорят на въпроса.

Фиг. 2. Относителен дял на отговорите на въпроса: „Какви програми използвате най-често за работа с
компютър?"
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Фиг. 3. Относителен дял на отговорите на въпроса: "Ползвате ли специализирани интернет сайтове за
получаване на актуална информация за любимия Ви спорт?"

За нас беше важно да разберем от къде студентите получават информация за
иновациите в областта на любимия им спорт фиг.4.

Фиг. 4. От къде получавате информация за иновациите в областта на любимия Ви спорт?
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При анализа се вижда, че най-предпочитаният начин за получаване на
информация в областта на любимия от студентите спорт, е чрез Интернет с 33,65%,
след него се подреждат: „от треньори" с 25,08% и „от колеги" с 21,59%, а най-рядко са
използваните начини са „от преподаватели" (12,38%) и „от други медии" (7,30%).
Считаме, че това е нормално предвид съвременното развитие на технологиите,
където работата с компютърни устройства е неделима част от тяхното ежедневие.
Бързото навлизане на новите и съвременни компютърни технологии във всички
видове спорт, свързани с регистрирането на спортните резултати, предоставят все поголяма общодостъпност. Достъпът до различна специализирана информация,
свързана със желаното спортно събитие, представлява все по-голям интерес за
младото поколение, най-вече тези, занимаващи се с активна спортна дейност.
Именно заради този засилен масов интерес, за нас беше важно да разберем до колко
използването на съвременните компютърни технологии в модерния спорт, е добър
подход. За това попитахме студентите: „Според Вас, добър подход ли е използването
на компютърните технологии в областта на спорта?". На фиг. 5 сме представили
получените резултати в процентно съотношение (в скоби в брой) за всеки един от
отговорите. Както се вижда от получените резултати, според 96% или 80 от
анкетираните студенти, е добър подход, 13,2% (11 от анкетираните) имат отрицателно
мнение, а 22,8% (19 от анкетираните) не могат да преценят. Това ни дава правото да
твърдим, че засиленият потребителски интерес в тази област, може да доведе до
развитието на все по-точни и по интерактивни компютърни технологии, засягащи
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Фиг. 5. Според Вас, добър подход ли е използването на компютърните технологии в областта на спорта?

различните видове спорт.

Можем да обобщим, че за студентите от НСА представлява интерес да използват
съвременните компютърни технологии в различни аспекти на тяхната дейност, което
им дава възможност да усъвършенстват своите умения и да разширяват знанията си.
Както бе споменато по-горе 30% от изследваните лица са жени, а 70% са мъже.
Процентното съотношение на отговорите на респондентите по отношение на техният
пол не представлява обект на изследването, но все пак за нас бе интересно да
разберем дали има различия в мненията на двете съвкупности по отношение на този
фактор. За тази цел ние сме приложили процедурите за статистическа проверка на
хипотези, като при сравняването на честотните разпределения е използван % 2 критерия на Пирсън.
Анализът показва, че при всички въпроси стойностите на % 2 са по-ниски от
табличната стойност на сравнителния критерий. Следователно, с висока гаранционна
вероятност (Pt > 95%), може да се счита, че при тях е в сила нулевата хипотеза, т.е.
съществуващите различия в отговорите не зависят от пола на студентите.
emp

Изводи
Направените анализи и обобщения, позволяват да бъдат формулирани следните
по-важни изводи:
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S НСА е модерен европейски университет, който привлича и непряко свързани
със спорта младежи, защото 2/3 от студентите в НСА са завършили средното си
образование в СОУ или техникум, само 20% от тях са възпитаници на различни СУ в
България;
S Интернет се използва от студентите за достъп до всякакъв вид информация, но в
най-голяма степен това са специализирани интернет сайтове, свързани със спорта.
S Студентите от НСА показват силна заинтересованост, свързана с иновациите в
предпочитания от тях спорт;
S Съществуващите различия в отговорите на студентите не зависят от техния пол.
БИБЛИОГРАФИЯ
1.

Березюк, Р. ( 2006). Оценка систем дистанционного образования (математическая).

2.

Желязкова-Койнова, Ж., Е. Милева, Б. Ангелова-Игова, В. Славова, (2014). Българска адаптация на тест за
изследване на мотивацията за учене при студенти, Личност, мотивация, спорт, том 1 9 , стр. 32-41.

3.

Пеева, Д., (2010) - „Спортът - начин на живот на студентите от висшите училища", списание „Спорт и
Наука", №2, София.

4.

Рибанов

А.,

В.

Шевчук,

Е.

Приходько.

(2004).

Интелектуальная

система

оценки.

государственний институт.

138

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Мос-ковский

5.

Славова, В. (2016). Изследване на нагласите на деца и младежи към използването на новите технологии в
обучението по спорт. Предизвикателства и перспвктиви пред спортната наука. НСА Прес, стр. 137-143.

6.

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of
extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin,
125(6), 627-668.

7.

Guay, F., Chanal, J., Ratelle, C. F., Marsh, H. W., Larose, S., & Boivin, M. (2010). Intrinsic, identified, and controlled
types of motivation for school subjects in young elementary school children. British Journal of Educational
Psychology, 80(4), 711-735.

8.

Pintrich, R. Paul, Smith, A.F.David, Garcia, T., Mckeachie, J. W., (1993) - Reliability and Predictive Validity of the
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Mslq), Educational and Psychological Measurement, Vol 53,
Issue 3, page(s): 801-813.

9.

Quality in E-Learning. (2010). http://www.qualityfoundation.org.
Адрес за кореспонденция: гл. ас. д-р Милен
Николаев Чалъков
НСА „В . Левски" - София 1700
София, Студентски град
тел.: 0898-677-503
е-mail: M.Chalakov@hotmail.com

ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ...

139

ОПЬ1Т ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
КАК ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ГАЛОЙ

GALOY NATALIA YURIEVNA. EXPERIENCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF SPORTS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION AS A PRACTICE OF EDUCATION OF A HEALTHY
LIFESTYLE
Абстракт: В статье описан инновационний опит психологического сопровождения занятий по физическому
развитию в детском саду. Психологический зксперимент проводился с использованием модифицированного
теста М. Люшера. Целью зксперимента било обе-спечение психического здоровья детей через формирование
у них положительного отношения к занятиям физической культурой.
Ключевье слова: психологическое сопровождение, психическое здоровье, змоциональное благополучие,
здоровий образ жизни, физическая культура, дошкольний возраст
Abstract: the article describes the innovative experience of psychological support of physical development classes in
kindergarten. The psychological experiment was carried out using a modified test Of M. lusher. The aim of the
experiment was to ensure the mental health of children through the formation of their positive attitude to physical
education. Key Words: psychological support, mental health, emotional well-being, healthy lifestyle, physical culture,
preschool age.

Наблюдая инновации в социальной сфере в России важно отметить, что большую
их часть составляют направления по укреплению и под-держанию психологического
и физического здоровья населения, через организацию всевозможних спортивних
мероприятий и психологических лекториев о здоровом образе жизни. Такая
тенденция носит общемиро-вой характер. В связи с зтим становится актуальной
задача воспитания подрастающего поколения в духе ценностей здорового образа
жизни и приобщения детей с малих лет к занятию спортом.
Проблема психологического здоровья подрастающего поколения в по-следние
годи привлекает внимание специалистов различних сфер об-щественной
деятельности. Среди отечественних учених можно отметить труди И. В. Дубровиной, В.
В. Давидова, О. В. Хухлаевой, Г. С. Ники-форова, Д. Б. Зльконина, В. 3. Пахальян и
других. Так, И. В. Дубровина определяет „психическое здоровье" как нормальную
работу отдельних психических процессов и механизмов, а термин „психологическое
здо-ровье" относит к личности в целом, к проявлениям человеческого духа и
позволяет отделить психологический аспект от медицинского, социологическото,
философского. Именно психологическое здоровье делает личность самодостаточной
[1].
Обобщая исследования отечественньх психологов по проблеме содер-жания и
формирования психологического здоровья, можно заключить о том, что
психологическое здоровье подразумевает стрессоустойчивость, гармонию и
духовность. Понятие психологического здоровья ребенка включает в себя различнье
компоненти жизнедеятельности, важнейшим из которьгх является состояние
змоционального благополучия. По совре-менньм оценкам, приблизительно 80% всех
физиологических и медицин-ских проблем включают именно змоциональньй
компонент [5].
Здоровая, полнокровная, активная в своем содержании жизнь ребенка -зто
основа гармонизации его змоционально-волевой сферь . Увлечение спортом, даже в
качестве хобби, будет способствовать, не только физио-логическому оздоровлению
детей, но и психологическому, психическому. Зто дает новье возможности
гармонизации семейной жизни, развитию самоконтроля и воли у ребенка,
формированию психологической куль-турь личности в целом. Позтому нами бьл
разработан и проведен зкс-перимент по организации психологического
сопровождения занятий по физическому развитию в дошкольном образовательном
учреждении.
Психологическое сопровождение подразумевает систему профессио-нальной
деятельности педагога-психолога, направленную на создание оп-тимальньх условий
для успешного всестороннего обучения, развития и социализации ребенка [1].
Позтому в рамках нашего зксперимента бьло обеспечено сотрудничество педагога во
физической культуре, педагога по плаванию и педагога-психолога в лице автора
данной статьи. Нами бьла разработана удобная форма и структура проведения
занятий
с
дошколь-никами,
подготовлен
соответствующий
методический
инструментарий.
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Целью зксперимента является разработка и реализация психологиче-ского
сопровождения занятий по физическому развитию как воспитатель-ной практики по
формированию психологического здоровья дошкольни-ков через формирование у
них положительного змоционального отношения к занятиям физической культурой.
В ходе зксперимента мь изучали змоциональное состояние (настроение) детей до
и после занятий по физическому развитию с помощью модифицированного 8-ми
цветового теста М. Люшера. Основнье задачи, которье мь ставили в зтом
зксперименте:
> охарактеризовать змоциональное состояние старших дошкольников во время
пребьвания их в образовательном учреждении с помощью анализа цветовьх
предпочтений детей;
> исследовать изменение змоционального состояния старших до-школьников в
ходе занятий по физическому развитию;
> виявить фактори, способствующие улучшению змоционального со-стояния
детей в ходе занятий по физическому развитию;
> сформулировать рекомендации педагогам по оптимизации змоцио-нального
состояния детей в целом и на занятиях по физическому разви-тию, в частности.
В исследовании ми исходили из предположения о том, что випол-нение
двигательних упражнений в форме коллективних игр (занятий по физической
культуре) способствует снятию змоционального напряжения и гармонизации
змоционально-волевой сфери старших дошкольников.
В связи с видвижением на первий план системи произвольной ре-гуляции у
старших дошкольников змоциональние процесси постепенно становятся все более
управляемими. Причину утрати непосредственности Л. С. Виготский видел в развитии
навиков анализа собственного поведения (рефлексии) и настроения. Однако
прочность тормозних процессов невелика, позтому самоконтроль - зто только
потенциальная возможность дошкольного возраста, требующая целенаправленного
развития [5].
Позтому важним аспектом описанного зксперимента является развитие рефлексии
старших дошкольников в ходе соотнесения своего змо-ционального состояния с
определенним цветом и коллективного анализа цветовой палитри до и после занятий
по физическому развитию.
Процедура исследования изменений змоционального состояния детей в ходе
занятий по физическому развитию проходила в форме игрового сюжета. Детям
предлагалось представить себя цветком того цвета, ко-торий соответствует их
настроению в данний момент времени. Далее детям нужно било вибрать один цветок
из набора цветков, соответ-ствующих оттенкам в тесте М. Люшера и украсить им
первую поляну. Данное мероприятие проводилось и после занятия по физкультуре,
где украшалась вторая поляна. Далее детям предлагалось проанализировать
цветовую палитру двух полян, сделать вивод о ее изменении и подумать, почему
произошло именно такое изменение цвета у каждого из детей и в целом в группе.
Исследование изменений змоционального состояния детей в ходе за-нятий по
физическому развитию проводилось в период с январь по май 2017 года. Било
проведено 32 проби, в которих приняли участие 53 воспитанника детского сада в
возрасте 5-7 лет.
В начале зксперимента били виявлени цветовие предпочтения детей с
использованием 8-ми цветового теста М. Люшера. Соответствующие диагностические мероприятия проводились в декабре 2016 года, в феврале 2017 года и в
мае 2017 года. Использование повторного обследования бнло необходимо для
подтверждения константности цветовнх предпочте-ний старших дошкольников. С
помощью критерия %r2 Фридмана бнло установлено, что изменение в цветовнх
предпочтениях детей в трех пробах статистически не достоверно по каждому из 8
цветов теста М. Люшера.
При анализе цветовнх предпочтений детей внчислялось суммарное отклонение от
аутогенной нормн (СО). Порядок внбора цветов - 34251607 - принят за аутогенную
норму, индикатор психологического благополучия. Для расчета СО необходимо
сравнивать порядок мест, которне занимают цвета в внборе ребенка, с их
„идеальннм" расположением. Если СО больше 20, то у ребенка преобладают
отрицательнне змоции, доминирует плохое настроение и неприятнне переживания.
Зто свиде-тельствует о состоянии фрустрации (наличии проблем, которне ребенок не
может преодолеть самостоятельно) [4]. Таких воспитанников в нашей внборке
оказалось 20%.
Кроме того, с помощью процедурн ранжирования бнли внявленн наи-более
предпочитаемне цвета испнтуемнх. Так, у воспитанников старшей группн (5-6 лет) по
степени предпочтения цвета располагаются в следую-щем порядке: оранжевокрасннй (№3), желтнй (№4), фиолетовнй (№5), сине-зеленнй (№2), черннй (№7),
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коричневнй (№6), темно-синий (№1), сернй (№0). У воспитанников подготовительной
группн: желтнй (№4), оранжево-красннй (№3), фиолетовнй (№5), сине-зеленнй (№2),
черннй (№7), коричневнй (№6), сернй (№0), темно-синий (№1). Таким образом, в
внборке старших дошкольников наиболее предпочитаемнми цветами являются
красно-оранжевнй, желтнй и фиолетовнй, а отвергаемнми -сернй и темно-синий.
Учитнвая даннне цветовне предпочтения, нам удалось внявить изменения
змоционального состояния старших дошкольников в ходе занятий по физическому
развитию. Так, у воспитанников старшей группн в 50% проб настроение улучшалось, в
25% проб - существенно не менялось и в 25% проб - ухудшалось. У воспитанников
подготовительной группн в 81% проб настроение улучшалось и в 19% проб ухудшалось. При зтом следует отметить, что большинство проб, характеризующихся
улучшени-ем настроения воспитанников после занятий по физическому развитию,
проводились во второй половине зкспериментального периода. Зто мо-жет
свидетельствовать о формировании у детей установки на улучшение змоционального
состояния в ходе интенсивной физической активности в организованной форме.
Бнли внявленн следующие тенденции: оптимизация змоционального состояния
испнтуемнх в ходе занятий по физическому развитию проис-ходит, если занятия
проводится в малнх подгруппах (не более 10 детей); если занятия завершаются не
соревновательннм, а объединяющим игровьм мероприятием; если занятия
проводятся на улице в хорошую пого-ду; если занятия проводятся с использованием
танцевально-ритмических упражнений.
Введение в структуру занятий по физической культуре игрового упражнения,
связанного с вьбором цвета в начале занятия и по его оконча-нию,
символизирующего настроение ребенка в данньш момент време-ни, обеспечивало
формирование рефлексии и осознанного отношения к физическим упражнениям.
Каждьй раз в конце занятий по физическому развитию дети совместно анализировали
изменение их настроения, вь -являли причинь его улучшения, связаннье с
вьполнением тех или иньх двигательньх упражнений или совместньх подвижньх игр.
Таким образом, для формирования у дошкольников ценностей здо-рового образа
жизни, для приобщения их к спорту, как способу профилактики стресса и негативньх
змоциональньх переживаний, педагогам дошкольньх образовательньх учреждений
следует стремиться к оптимизации змоционального состояния воспитанников в ходе
занятий по физиче-скому развитию. Для зтого следует использовать игровой сюжет,
костюмь сказочньх персонажей и животньх, яркое музькальное сопровождение,
танцевально-ритмические упражнения, разнообразнье формь проведения занятий и,
самое главное - завершение занятие должно проводиться в форме игр на сплочение
коллектива или бесед, предполагающих пережи-вание положительньх змоций и
повьшение самооценки у детей.
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ПОДГОТОВКИ МОЛОДЬЬХ УЧЕНЬЬХ
Абстракт: В работе рассматривается занятия командними зкстремальними видами спорта как один из
компонентов российской научной среди. В ходе профессионализации молодие учение испитивают стрессовие
состояния, средством совладения с которими, а также способом инкорпорирования в научную среду,
удовлетворение косвенной мотивации в структуре мотивации научной деятельности может бить участие в
спортивних сообществах вузов и научно-исследовательских институтов.
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Abstract: The study deals with team extreme sports as one of the components of the Russian
scientific environment. In the process of professionalization, young scientists experience stress,
and a means of coping with it, as well as a way of incorporating into the scientific community
and satisfying indirect motivation in the structure of scientific activity motivation can be
participation in the sports communities of universities and research institutions.
Key Words: extreme sports, professionalization, scientific activity motivation, stress, young
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Introduction
Traditionally, in both the Soviet Union and Russia, a lot of attention was paid to sports
in the education system. Sports schools were widespread, and physical education lessons
were a mandatory component of the curriculum in all educational institutions. Sports
sections and societies were organized at production facilities and in labor collectives and a
significant part of workers and employees participated in them. The academic community
of universities and research institutes was no exception. Many scientists went in for extreme
sports - mountaineering, scuba diving, kayaking, etc. Specifically, such reknowned
theoretical physicists as Igor Tamm, Rem Khokhlov and Arkady Migdal, as well as many
others, were good mountain climbers. And it is no coincidence that many researchers, F.
Barron for instance, as important personality traits distinguishing scientists, noted their
propensity to risk, which manifested itself, in particular, in the passion of many scientists for
extreme sports [1]. This hobby, quite expensive and not available to everyone in the Soviet
Union, facilitated the formation of a certain elite, a closed scientific community, which in
addition to the content of the work (research activities) also emphasized the uniqueness
and a certain clannishness of the scientific community. Another important aspect of these
sports was their team character, in some cases the life of the participants itself depending
on the effectiveness and coherence of the team's actions. Subsequently, the team spirit and
interpersonal relationships were transferred into work, thus contributing to its efficiency,
since scientific work in the modern world is in many cases a product of teamwork. Besides,
all these sports can be characterized as extreme ones, as they comprise a high degree of
life risk, radically change a person's life and bring her/him into a totally different
environment (e.g. mountains, ocean, forest river, etc.). In our opinion, this is also an
important condition for successful research work, making it possible to get rid of work
stresses, "reset" consciousness and thinking, and take a fresh look at scientific problems. It
is no accident that in the scientific motivation structure indirect motivation is also present
[2]. Even a scientist completely immersed in work, for whom it has become a vital activity, in
addition to the scientific motives per se (internal, cognitive, value, external, achievement,
competition, safety, antimotivation, reflective ones), possesses other, extra-scientific,
motives aimed at goals not related to science (or related indirectly). The presence of this
motivation implements certain prophylactic goals, preventing the scientist from completely
dissolving herself/himself in scientific activity, since limiting one's potential to only one
subject sooner or later leads to degradation, emasculation of the motivation and a
decrease in the effectiveness of scientific activity. The presence of such motivation acts as a
means of discharging motivational and activity tension. This is extremely relevant in relation
to scientific activity, since it is very intense, requires a great return on physical and
psychological forces, and is often stressful. Satisfying indirect motives gives energy and
motivates the scientist to further achievments. It is important to note that on the basis of
common hobbies and interests, additional informal contacts can be created among
scientists, friendship ties can be established, which ultimately can lead to the emergence of
creative groups that are more effective than groups based on formal grounds. The modern
scientific community in the Russian Federation has ceased to be as closed and elitized as
before, there are many opportunities to engage in various sports, so scientists' interest in
team extreme sports has significantly decreased. At the same time, for various reasons of
both economic and socio-psychological order, many research teams disintegrated, which,
in particular, significantly reduced the efficiency of individual researchers. A big problem at
the moment is the professional and psychological formation of young scientists in the
process of studying in undergraduate, graduate and postgraduate programs. At present, it
is much more difficult for them to join the scientific community since the mechanisms of
social incorporation, including participation in general events (sports included), are
currently almost completely destroyed. Thus, it is much more difficult for young scientists
to join the research team on an equal footing with other scientists, which provokes
frequent job changes and science drops.
On the other hand, in the process of professionalization, an important part of which is
passing of Ph.D./doctoral defence, young scientists experience significant stresses that

ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ...

143

negatively affect their health. As our research has shown, the thesis defense has a powerful
stress potential and exerts a destructive effect on the functional reliability of the researcher.
Research methodology
A longitudinal study in the form of a natural experiment was conducted. The following
variables 4, 2, 1 month before Ph.D./doctoral defence, at the time of defence, and also 1
month after defence were recorded: fatigue, monotony, stress, saturation, phases of
emotional burnout and resource level. The sample size was 17 subjects (7 men, 10 women)
in the process of defending their Ph.D./doctoral dissertations in mathematics, psychology
and economics. Their average age was 37 years. The control group included 17 researchers
and university professors engaged in research activities and selected with the help of
"copy-pair" method according to the following criteria: age, gender, scientific field, place of
work. The control group included both persons who had not yet defended their theses and
those who had defended them several years before. Data collection was performed with
the help of different questionnaires, such as "Diagnostics of emotional burnout of
personality" by V. Boiko, "Fatigue -Monotony - Saturation - Stress" (adaptation by A.
Leonova), "Resource Gain - Loss" by N. Vodopyanova, as well as during private
conversations. Descriptive statistics and Student t-test were used for data processing.
Results
The results showed an absence of significant dynamics in these indicators during the
study period (table 1). Dynamics of stress indicators and functional reliability before and
after thesis defense
Table 1

Measurements
Indicators
Fatigue
Monotony
Saturation
Stress
Strain phase
Resistance phase
Burnout phase
Resource level

Control

4 months
before

2 months
before

1 months
before

At the time of
defence

1 month
later

group

22,15
19,13
15,78
20,91
29,50
47,15
30,21
1,35

21,64
19,24
16,26
20,14
29,46
50,61
30,92
1,21

20,98
20,31
15,97
21,77
30,87
52,19
31,15
1,23

21,65
20,57
16,01
21,45
31,74
48,12
32,34
1,15

22,31
21,17
16,35
22,08
30,94
49,47
32,76
1,27

14,71
10,89
14,32
12,98
27,15
29,30
27,87
1,86

As the results show, the period '4 months before defence - 1 month after' lacks any
dynamics of psychophysical and emotional states indicating stress and functional reliability
levels. Nevertheless, a very significant individual variability of the results, as well as a
significant data scatter within the same group should be mentioned. In other words, there
were both subjects who experienced strong stress and burnout, and also subjects whose
condition stayed within the normal range. Nevertheless, a comparison with the normative
data and with the results in the control group, allows us to conclude that during the 5
months of monitoring, the dissertants experienced significant states of fatigue, monotony
and stress; as for the phase of resistance to emotional burnout, it was in the process of
formation. At the same time, saturation is low, and the resource index shows a high amount
of psychophysical resource. The results suggest that the stress caused by thesis defense
occurs more than 4 months before the event. This is confirmed by the comparison of our
data with both normative values and the control group results. In our opinion, increased
stress indicators are due to the anticipation of this event by the dissertant, its high personal
significance for professional career and a high degree of uncertainty about the outcome of
the situation. A year after the defense, we interviewed the former dissertants about their
physical condition and measured their resource level. The average resource level was
indicative of a psychophysiological resource deficit and constitued 0.67, which is
significantly lower compaired to the time of the Ph.D./doctoral defence. The dissertants
barely complained about their health until defence. Only two of them experienced some
malaise in the year leading up to the defense. After the defence, each dissertant was sick at
least once a year, whereas those who experienced stress during defence - 2 times or more.
Indisposition is the consequence of a significant depletion of physiological reserves of the
organism, and a reduced resource level confirmes this. A number of dissertants
experiencing indisposition took a sick list for the first time, the primary motive for this
being simply the desire "to unplug from everything." Thus, indisposition was perceived as
an opportunity to restore their physiological and psychological resources.
The presented results confirm the obvious assumption that in their scientific activities
young scientists can experience quite strong stresses, so it is important for them to have an
opportunity of engaging in sports. However, it is not enough, it is important to cultivate
this tradition in scientific institutions, make it an integral behavioral component, a symbol
of belonging to the scientific elite.
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Conclusions and recommendations
Thus, in our opinion, young scientists' training should imply, among other things, a
significant attention to the opportunity of their engaging in various
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sports. In the contemporary Russian system of higher education, physical education classes
mostly end in the 2nd-3rd year of undergraduate studies, and are practically absent in
graduate and postgraduate studies (with the exception of specialized areas of training
related to sports). Probably, it makes no sense to include sports as compulsory disciplines
in the curriculum of graduate and postgraduate studies. Yet sports societies and clubs can
be created in universities and research institutions, with team sports as a priority. These
clubs should attract professors, researchers, heads of structural divisions, as well as young
researchers. We cannot compel young people to engage in extreme sports, but they must
have good conditions and opportunities to choose them if they wish. The practice of
contemporary higher education shows that in a number of institutes and universities such
sports communities and clubs are already existing and successfully operating. Such sports
communities may become an additional way of incorporating young specialists into the
scientific milieu and research teams, a way of consolidating and preserving them, as well as
strengthening the mental health and psychological stability of young scientists.
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