
 
АКЦЕНТИ 
върху 

Кондицията и кондиционната тренировка при малките скиори 

Когато  познаваме морфологичните и функционални особености на дадена възраст тогава е 
възможно да се разработят и прилагат адекватни методи за натоварване на подрастващия 
организъм с максимално формиращ ефект. 

Накратко за особеностите на възрастовата група. 

 
 
•   До 10 годишна възраст момчетата и момичетата имат приблизително еднакъв ръст и 

телесна маса. Средният темп на увеличение на ръста между 7 и 10 година е около 5 см 
годишно, а за телесната маса – 2 - 3 кг за година. Гръдният кош се отличава с голяма 
подвижност През този период биомеханичната структура на движенията на децата се 
приближава до тази на възрастните. Разбира се, все още опорно-двигателният апарат не е 
завършил развитието си. Това често води до деформации на гръбначния стълб, които 
достигат за тази ранна училищна възраст до 20-25%. Своевременното откриване на тези 
функционални деформации, и използването на специални комплекси от физически 
упражнения за тяхното задържане или отстраняване, е приоритетна задача при прилагане 
на  упражнения и фитнес комплекси. 

•   Динамиката в развитието на физическите качества се  характеризира със следните 
особености:  

•   1. Качеството бързина достига най-високи стойности на прираста в 10-та година. От 9 до 
12 години най-успешно се развиват цикличните движения с голяма честота на 
изпълнение.  

•   2. Силата нараства постепенно до 10-та година, а през 11-та прави известен скок в своето 
развитие. При момчетата на 8, а при момичетата на 9 години, мускулната сила нараства 
най-значително. През периода 7-11 години ускорено се развиват експлозивните движения 
на децата, свързани с развитието на скоростно-силовите възможности.  

•   3. Издръжливостта като критерий за аеробната работоспособност на детския организъм се 
увеличава през  9-та и 10-та година. В началната училищна възраст между момчетата и 
момичетата няма съществени различия в темпа на нейния прираст. Най-силно този 
прираст е изразен между    11-та и 12-та година. След тази възраст качеството 
издръжливост зависи от специфичните полово-възрастови закономерности.  

•   4. Гъвкавостта, свързана с подвижността в ставите, се развива най- интензивно през 8-та и 
9-та година за момчетата и 9-та при момичетата.   

•   5. Ловкостта, зависеща от развитие на бързината, силата, гъвкавостта и координационните 
способности, се развива ускорено през целия период на ранната училищна възраст.  

•   6. Във възрастов аспект основните физически качества: бързина, сила, издръжливост, 
гъвкавост и ловкост се развиват хетерохронно (разновременно). Комплексно с най-висок 
прираст на развитие на физическите качества при момчетата се очертава  8-та година, а 
при момичетата  9-та и 10-та година.   

 
При този кратък обзор на морфо-функционални особености на детския организъм насочвам 
вниманието към спорта който е най-доказан както споменах по-горе в разясняването и даването 
на  отправна точка за изграждане на физическите качества. Лека атлетика. 
 
 



 
 
 
Как  системните занимания с лекоатлетически упражнения влияят върху организма на младия 

скиор! 
Кратък обзор 

 
 
Дисциплините в леката атлетика са естествено приложни упражнения, чието системно 
практикуване спомага за комплексното развитие на физическите качества и обогатяване на 
двигателната култура на децата. Характерът на упражненията позволява тяхното дозиране в 
съотвествие с възможностите на занимаващите се.  
-Ходенето с различна дължина и скорост спомага за подобряването на сърдечно съдовата 
система и дихателната система. 
-Бягането  предавява по големи изисквания към организма, натоварва всички мускулни групи, 
оказва формиращо въздействие върху дихателна, сърдечно съдова и нервна система, спомага за 
подобряване на обмяната на веществата. Чрез бягането с различна скорост се възпитава 
умението за степенуване на усилията, за разумно изразходване и разпределение на силите, за 
автоматизиране на двигателните действия, възпитават се радица морално-волеви качества.  
-Скоковете спомагат за укрепване на скелетната мускулатура и ставните връзки, изграждат у 
занимаващите се умение за концентрация на усилията, за управление на движенията във 
времето и пространството. Те са отлично средство за за развитие на бързината и взривната сила. 
-Характерно за хвърлянията е активното участие на голям брой мускулни групи: на краката , на 
тялото, на раменния пояс и на ръцете. Чрез хвърлянията се развиват взривна сила, точна 
съгласуваност на движенията, умение за максимална концентрация на  усилията.  
 
Главните въпроси с които трябва да се занимаем са: 

1)   Какъв трябва да е подборът на средствата и методите  за развитие на физическите 
качества в тази възраст и подреждането им  в рамките на оргнизираните занимания? 

2)   Каква трябва да е оптималната дозировка на използваните средства при децата на 
различна възраст за да предизвикаме положителни емоции за да се повиши интереса към 
тази материя, тъй като се знае, че физическта подготовка е нещо което в много от 
случаите се свързва с нещо допълнително, скучно натоварващо действие, сравнявайки се 
със специфичния спорт? 

3)   Каква трябва да е структората на натоварването и съответно структората на 
възстановяването - почивката? 

4)   Какъв трябва да бъде контрола върху различните страни на подготовката? 
5)   И не на последно място възпитанието в определени  хигиенни навици и норми на 

поведение.  
 

 
При проведени многобройни проучвания, изследвания и анализи от видни наши и чужди 
специалисти в областа на физическото развитие като Гужаловский, Крум Рачев, Зациорски, 
Кадийски, Кръстев, Линт, Матвеев и др., се доказва твърдението че когато има целенасочено 
въздействие върху развитието на физическите качества и особено когато това развитие 
съвпадне със съответните сензитивни периоди децата постигат значително по-високи 
резултати и съответно запазването им във времето е по-дълго.  
“Сензитивност” -определение – периоди на възрастово развитие благоприятни за 
развиването на отделните физически качества. 

От тук се е и дало основание да се предложи следната последователност при изграждането и 
развитието на физическите качества във възрастов аспект: 



1.   бързина 
2.   гъвкавост 
3.   скоростно силови качества 
4.   обща издръжливост 
5.   мускулна сила 
6.   скоростна и силова издръжливост 

Приоритетното им развитие през сензитивните периоди,  трябва да става в органична връзка 
обаче с работата за повишаване равнището и на останалите качества. 
 
Спортно-педагогическата  практика показва, че целенасочената работа за развитието на едно 
физическо качество оказва влияние върху развитието и на друго. Тази закономерност е толкова 
по-подчертано изразена, колкото  по-ниска е възрастта на занимаващите се. Този проблем е 
известен в специалната литература  като пренос на тренираността. Този проблем има принципно 
значение за построяването на тренировъчната програма по физическа подготовка. В основата на 
преноса на тренираността лежи използването на отделни звена на стари( изградени преди това 
динамични стериотипи в кората на големите полукълба) за формиране на нови условни 
рефлекси. 
 
Преносът на тренираността намалява с нарастването на възрастта и спортното майсторство 
поради спецификата на  адаптационните изменения в организма на високо разрядните 
спортисти, докато при начинащи той е по-ясно изразен. 
 
Примери за пренос на тренираност или пренос на качества: 
 
Целенасочената работа за развитието на бързината през етапа на предварителната и началната 
спортна подготовка спомага за повишаването на силовите възможности и обратно-повишаването 
на силата (в определи граници) и подвижността в ставите и еластичността на мускулните влакна 
води до повишаване скоростните възможности на децата. Усъвършенстването на ловкостта до 
голяма степен зависи от високото равнище на развитие на скоростно – силовите качества. 
Многократното повторение на упражнения за бързина (стартове, отсечки и пр.) спомага за 
повишаване на специалната издръжливост.  
 
На базата на общата постановка на проблема стигаме до следните изводи: че преноса на 
качества е най-изразен в тази възрастова група. Комплексността към която се стремим в ските се 
свормира именно тогава и става фундамент и подложка за разгръщане на развитието на 
физическите качества при групите от така нар. ВСМ. Няма как когато един състезател по ски 

навършил 15год. тепърва да развива комплексното качество координация, или тепърва да 
търси развиване на силата на опорната мускулатура, която е свързана със стабилизиращите 
мускули около гръбнака и долната част на коремната стена и вътре тазовите мускули. 
  
 “ДВИГАТЕЛЕН НАВИК” 
Двигателния навик е: затвърдени двигателни умения изградени върху основата на целенасочени 
повторения на определени движения, характеризиращи техниката на съответния вид спорт.  

При състезателите на възраст 16-19г имаме един главен въпрос за решаване -  а той  е как  
да подобрим двигателния навик и особено третата фаза която е автоматизиране на техниката, 
което ще рече много малко време отделено за развитие на физически качества,  повече време 
отделено за усършенстване на ските като цяло.  
 

За скиора тренировката по ски е усършенстване  на двигателния навик. 
Добрата физическа подготовка подпомага скиора да повишава усършенстването на двигателния 
навик, което както разбрахме се случва само когато скиора е на ски.  И когато се зададе въпроса 



защо когато си на ски физическите качества падат значително? отговора се крие в следното: 
физическите качества се тренират със специализирани тренировъчни средства, които ако не се 
поддържат губят солидна част от въздействието си.  
Най-вече се наблюдава загуба на мускулна маса и еластичност.  


