
 Кондиционната тренировка - в тениса, вреда или полза? 
Едно становище което бях написал за списание „Форхенд” през 1997г. по случай  изказвания на 

водещ треньор по тенис в началото на кариерата ми. 

 

Що е кондиция и какво е кондиционна тренировка? 

 

В спортната практика се наложи термина кондиция със значение на подготвеност, 

физическа годност, изграждане и поддържане на основните физически качества-бързина, сила, 

издръжливост. Кондиционната тренировка се занимава именно с тези цели и задачи как тези 

качества да бъдат повишени, моделирани и приложени в тениса като спорт който изисква 

напоследък много динамика, издръжливост и бързина. Използвайки средствата на леката 

атлетика и съвременната фитнес методика много тенисисти както по  света така и у нас доказаха 

на практика, че част от своя напредък и усъвършенстване дължат именно благодарение на тази 

подготовка. 

Много треньори по тенис у нас обаче са скептици и на практика отхвърлят тази 

съществена част от подготовката на тенисистите. Те смятат че тези тренировъчни средства и 

методи на кондиционна подготовка могат да бъдат заменени с упражнения приложени 

единствено и само на корта във вид на специфична тенис тренировка. Но дали е така? 

Ще се опитам да изясня накратко някои факти от физиологична гледна точка, относно 

стреса и адаптацията в спорта приложими и в тениса. 

Спецификата на даден спорт се явява своеобразен дразнител и ответната реакция на 

организма вследствие на тренировъчните натоварвания сформира тренировъчния ефект. За да 

повишим тренировъчния ефект в цялостния процес  на подготовка независимо в кой спорт ние 

опираме до собствената адаптивна реакция на организма. Тази реакция на организма се влияе от 

т.н. спортен стрес.Активната физическа дейност поражда спортния стрес. При проява на стрес 

започва развитието на процеса на адаптация. При наличие на тренировъчни средства и методи и 

достатъчна информация се получава адекватна на дразнителя (спортната тренировка) 

биологична адаптация. Стресът възприемайки се адекватно  в известно допустимо и видимо 

ниво поносимост от организма доказва степента на тренираност. Физическото натоварване за да 

има тренировъчен ефект трябва да оказва стресово въздействие. 

 

Какво е тенис тренировката за тенисиста? - Своебразен специфичен дразнител. 

 

Когато в дадена тренировъчна програма доминира специфичното тренировъчно 

натоварване не се достига до цялостен спортен стрес и от тук изграждане на приспособителен 

адаптационен механизъм. На фона на общото натоварване е необходимо  да се внесе 

допълнителен елемент, който от своя страна се явява за организма нов непознат дразнител. 

Такъв дразнител в тренировъчната програма по тенис е самата кондиционна тренировка с 

нейните средства и методи. Неспецифичните дразнители в спортната програма на тенисиста, 

които имат отношение към специалната подготовка в тениса  довеждат до стресов момент който 

изгражда нови съпротивителни сили и оказва общ и траен физиологичен ефект. 

 

Следователно кондиционната тренировка намира своето място и приложение по смисъл 

и значение наравно с тренировката по тенис в строго определени периоди на подготовка. 

 

Скептицизма, отрицанието от необходимостта за специализирана кондиционна 

тренировка в тениса е доказателство за некомпетентност и липса на модерно схващане в 

съвременния тренировъчен процес по тенис. 
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