
Кондиционната подготовка 

 
Физически качества върху които се работи в кондиционната програма по 
физическа подготовка – компоненти: 

 

 Издръжливост – способност на спортиста да изпълнява продължително време 
физическа дейност. 

Видове издръжливост; 
o Основна 

- Аеробна 
- Анаеробна лактат 
- Анаеробна алактат 

o Мускулна 
 

 Сила – максимално усилие което мускул или мускулни групи могат да генерират срещу 
дадено съпротивление 

Видове сила; 
o Максимална: 

- Скорост/експлозивност 
- Мощ 
- Силова издръжливост 
- Сила на горната и долна част на тялото 

 

 Скорост – Бързина – способността на човека да извършва отделни или цялостни 
движения за възможно най-кратко време. 

Видове скорост и бързина; 
o Реакция 
o Издръжливост 
o Мощ/експлозивност 
o Сила 

 

 Гъвкавост – свобода в  ставите и връзките, еластичност на мускулатурата.   
o Горна и долна част 
 
 
 

 Координация – способността за синхронизация на мускулната дейност при 
изпълнение на мускулно движение възможно най-точно и адекватно със съответната 
скорост и интензивност. 

Видове координация; 
o Генерална 
o Ръка - око 

 
 Баланс – възможността за поддържане равновесие на тялото при динамично (по 

време на множество движения) или статично (при неподвижна позиция). 
Видове баланс; 

o Динамичен  
o Статичен  
 

 Мощ – максимално количество усилие което може да бъде генерирано от мускул или 
мускулна група за възможно най-кратко време. 
o Реакция  
o Скорост  
 

 Ловкост – способността за достигане на най-добър резултат за най-кратко време 
 



 Пъргавина – способността на спортиста да сменя посоките на движение бързо и 
ефективно.Физическо качество обединяващо пъргавина, скорост, гъвкавост, мощ, 
баланс и координация. 

 
 

 

Ползи и ефективност на кондиционната програма по физическа 
подготовка: 
 

- Подобрява общото здравословно състояние. 
- Позволява увеличаване честотата на тренировките по тенис. 
- Забавя умората и подпомага бързото възстановяване след мач и тренировка. 
- Помага за изграждането на самочувствието по време на мач. 
- Подсилва психиката. 
- Подобрява техниката и подпомага развитието на сила. 
- Намалява броя и честотата на контузиите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенис 
Периодизация и цикли в тренировъчния процес  

Основни принципи на кондиционната подготовка 

Насоки при определяне на типа тренировъчна работа 

Физиологично обяснение на главните механизми на енергообезпечаване 
Briefly analysis 

Принципи на периодизацията 

1. Адаптация 

2. Честота 

3. Интензивност 

4. Специфичност 

5. Разнообразие 

6. Възстановяване 

 

Работен план - Приложение 

1. Изготвяне на календар на тунирите за 12 месеца напред. 

Conclusion!!! 
Върхова спортна форма може да 

се поддържа 2-3 седмици.Такива 

цикли са достижими от 3 до 5 

пъти в годината. 



2. Очертаване на най-важните състезателни периоди в годината и насока към 

определяне на върховата спортна форма. 

3. Изготвяне на основен тренировъчен цикъл разделен на мезо-макро и микро 

тренировъчни цикли. 

4. Фази на подготовка: 

 Подготвителна  

 Предсъстезателна - навлизане в спортна форма 

 Състезателна - спортна форма 

 След състезателна - активна почивка и възстановяване. 

5. Приложение и главни насоки. 

 Определяне на най-важните състезателни периоди за годината. 

 Определяне и оформяне на методика за навлизане и задържане на спортна 

форма. 

- Работа на функционално ниво. 

- Работа на техническо ниво. 

 

 


