
СПОРТ СТРЕС И АДАПТАЦИЯ 

Източник – учебник НСА 

Основана цел на тренировъчния план е създаване на плавен 

и траен адапатационен процес 

Стрес и адаптация 

Бележки 

I. Общ адаптационен синдром - сумата от физиологични изменения при 

стреса. 

Той преминава през три стадия 

- Тревога - усилена секреция на адреналин и мобилизация на резервите на 

организма.Затормозяване на защитните системи на организма.Нарушение на 

функциите на щитовидната жлеза ии половите жлези и тимуса, което довежда до 

промени състоянието на кръвта.Намаляване на синтеза на Нуклеинови киселини, 

ДНК и РНК които са отговорни за биосинтезата на клетката. 

- Резистентност - Фаза  на относително устойчиво приспособление на 

неблагоприятно действащия стресор.Активизация на белтъчния синтез.В обмяната 

на веществата се включват липидите. 

- Изтощение - Намаляване на запасите на енергия в макроергичните връзки на 

АТФ 

 Организмът при създала се стресова реакция независимо от какъв род е, 

реагира еднотипно и общо.Различните дразнители предизвикват сходни 

изменения в организма като: 

-  увеличаване на надбъбречния слой (панкреасната жлеза) инволюция 

на тимусно-лимфния апарат,  

- възникване на язви на стомашно чревния тракт. 

- Връзка на ЦНС хуморален апарат (хормонална система) 

- Влияние на емоционално психичен стрес. 

 Важни механизми които осигурават собстено адаптивна реакция на организма. 

1. Слаб дразнител "Реакция на тренировка". 



2. Среден дразнител "Реакция на активизация". 

3. Екстремален "Реакция на активизация". 

Средните и екстремалните натоварвания предизвикват повишаване на 

функционалните възможности на организма, собствено адаптивна реакция 

осъщесвтена чрез активна физическа дейност със спортен стрес. 

Същността на емоционалния стрес идва от нервно хормоналните реакции. 

Стрес и адаптация в спорта причинно следствие. 

При проява на стрес започва развитието на процеса на адаптацията, а нивото на 

моментните адаптационни възможности определя характера на протичането на 

стрес реакциите.Водеща роля има стреса. 

 Значи: 

Колкото е по изразен стресовия дразнител и дали той е специфичен или 

неспецифичен адаптацията настъпва различно по време и реализация. 

 При наличие на тренировъчни средства и методи и достатъчна 

информация се получава адекватно на дразнителя(спортната тренировка) 

биологочна адаптация и стресът възприемайки се адекватно и в известно 

допустимо, ясно и видимо ниво поносимост от организма, доказва степента 

на тренираност. 

Хомеостазата или така нареченото вътрешно равновесие на организма 

- Клетъчно ниво.Усъвършенстване на организма, синтез на хормони, 

"Стресово натоварване"."Екстремално натоварване" - две 

понятия!!! 

Стреса в спортната тренировка се поражда от нарушаване на вътрешното 

равновесие на биологичната система като с разминаване  м/у външното 

въздействие ( физ. натоварване) и способноста на организма от адекватно 

възприемане. 

- Адаптационни процеси при физическите натоварвания с цел  

образуване на ново ниво в подготовката. 

- Физическото натоварване за да има тренировъчен ефект трябва  

да оказва стресово въздействие. 



На фона на общото натоварване да се внесе допълнителен елемент който от 

своя страна се явява за организма нов непознат дразнител. 

Неспецифичните приспопсобителни изменения на организма- фаза свързана с 

развитиерто на стреса.Именно тук се свормират адаптационните 

п-си. (стр.90 "ОСТ") 

 

Говорим за специфичния дразнител: 

Когато  в дадена тренировъчна програма доминира специфичното 

тренировъчно натоварване не се достига до спортен стрес и от тук 

приспособителен адаптационен механизъм.Когато натоварването премине в 

неспецифичен дразнител какъвто в случая е конд. подг. в тениса имаме развитие на 

стресов момент който изгражда адаптационните промени в организма. 

Търсене на неспецефични дразнители в спортната програма които обаче да имат 

значение към специалната подготовка във вида спортна дисциплина.Многократно 

надхвърляне на елементи в спортната тренировка довежда до стресов момент и 

изграждане на съпротивителни сили и общ физиологичен ефект.Подбор на 

средства с неспецифична насоченост от специфичен характер. 

Пример : 

Кондиционни варианти-комплекси изпълнени многократно в една 

тренировка имащи спортно състезателен характер. 

 Екстремалните натоварвания-от конд. характер. Сила на въздействие в 

търсене на психичен, физиологочен и двигателен ефект. 

 Екстремално натоварване градивен ефект!!!! 

 Срочен и дългосрочен етап на адаптация. 

  

 


