
Тенис Статистика 
 

 
 Един мач може да бъде игран от 30 мин до 3-6 часа, да се направят над 1100 удара, да се 

пробягат над 3600м 

 Максимално количество на геймовете при 3 сета е 36 гейма.При 5 сета 65 гейма. 

 

 Видове направления на движенията: 
 напред (19,8% БавноПokритие) 

 назад (10,6% БавноП) 

 наляво  (17% БързоП) - (34,2% БавноП) 

 надясно  (14,8% БързоП) - (36,3%БавноП) 

 напред- наляво 19,4% (БързоП) 

 напред- надясно 20,6% (БързоП) 

 назад- наляво  

 назад- надясно 

 движение по дъга 

 

 Дължина на отсечките пробягани в мача. Общо за преодоляване на 

разиграването е средно 0,5 до 19м.  
Бързо покритие 

 за изпълнение на един удар при бързо покритие 5,9+1,0м максилно - 17м 

 в един гейм средно 63,6+15,8м максимално 213м 

 в един сет средно 642,9+148,5 м, максимално 818м 

Бавно покритие 

 за изпълнение на един удар при бързо покритие 5,9+1,0м максилно - 19м 

 в един гейм средно 99,3+15,1м максимално 262м 

 в един сет средно 1113,8+344,5 м, максимално 1802м 

 при 5 сета Бързо покритие - 13845м макс - 17км 

 

 Време небходимо за натоварване и почивка. 
 при разиграване на точка са необходими  от 1-3 до 10-20 сек.  

 почивка м/у точките  20-30сек. 

 почивка м/у геймовете  90сек. 

Физиологично натоварване при състезателни мачове. 

Показатели Мъже Жени 

ЧСС Минимално  /уд./мин. 131+ -5,3 134 +- 15,5 

ЧСС Средно /уд./мин. 165+-8.0 173+-4,9 

ЧСС Максимално/уд./мин. 202 203 

ЧСС Пауза /уд./мин. 135+-7,4 141+-6,8 

ЧСС Средно от ЧСС Макс % 85,8 83,1 

Сума ЧСС за мач, сърд.удара 16800+-2042 15572+-4437 

Загуба на тегло / кг 1,5-3,0 0,8-2,0 

 ЧСС имат голямо значение както при мъжете така и при жените, тези данни са съгласувани и 

получени при сравнение с други данни от други спортни игри и някои представители от 

единоборствата. 
Измененията на ЧСС в течение на мача има няколко варианта. 

1. Повишаване на ЧСС с увеличаване на темпа и продължителността на разиграваната точка. 

2. Повишаване на ЧСС с увеличаване на психическото напрежение на мача при средно в отделни 

случаи ниско темпо на разиграване на точка. 

3. Снижаване на ЧСС с намаляване на интензивността и продължителността на разиграваната точка. 

4. Повишаване на ЧСС към края на мача при стабилни параметри на играта. 

Зa останалите  движения  

27,7% 

Обобщение- Разпределението 

на движенията в % 

Напред -47% 

Странично бягане - 48% 

Назад - 5%  

 

 



 Зависимостта м/у ЧСС и продължителността на работата явяваща се и при  

цикличните видове спорт е правомерна и при дискретната работа каквато се явава тениса. 

 Разпределението на времето което в течение на игра идва различната ЧСС  

свидетелства за това че при мъжете 30% от времето, а при жените 20% от времето  се изразходва в 

аеробни условия (ЧСС до 150 уд./мин.)Значителна част от работата се извършва в анаеробни условия 

(ЧСС повече от 180 уд./мин.)При жените тази работа е два пъти повече отколкото при мъжете (29% и 

13%) съответно. 

 

 В това време в тенисистите не се наблюдава високо съдържание на  

Лактат в кръвта.Извода е че водещата роля в обезпечаването при 

продължителността на натоварване принадлежи на Алактатно - Анаеробните 

процеси.И техния ресинтез произлиза  по време на паузата на отдих. 
 

1. Главни механизми на енергообезпечаване при тенис натоварване. 
 Специфичното натоварване при тениса се обезпечава в % както следва: 

 70% Алактатен анаеробен механизъм на енергообезпечаване като се засягат предимно белите 

мускулни влакна тип 2-бързосъкращаеми (експлозивни), бързоуморяеми, но и бързо 

хипертрофират.Ресинтеза на АТФ идва от (КрФ) 

 20% Лактатен анаеробен механизъм на белите мускулни влакна тип 2.Ресинтеза на АТФ идва 

от (Глюкоза -Гликоген) 

 10% Аеробен механизъм на енергообезпечаване .Червени Бавни Муск. влакна тип 1 Ресинтеза 

на АТФ идва от (Глюкоза, Мастни киселини, Белтъци) 

 

 Възстановяването на Алактатния Кислороден Дълг става по време на ниско интензивни 

или кратки почивни периоди. 

Схема:  

Първи 20сек. до 50% АТФ,  /   - 40сек. - 75% АТФ,   /    -60сек   87% АТФ и т.н. 

 

 Денонощен енергоразход: 
(мъже 4500-5500 Ккал) (жени 4000-4500Ккал) 1час тенис 430 Ккал 
 


