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I. Предговор 

След поемането на националните отбори през пролетта на 2013г., направихме 
обстоен анализ на състоянието на състезателите заедно с техните треньори. 
На базата на резултатите от проведени тестове в предишни години, както и 
индивидуални беседи, се установиха редица проблеми във функционалното ниво на 
състезателите, а именно: ниско ниво на силовите възможности - експлозивност, 
специфична бързина, скоростна издръжливост,които водят до редица изменения 
и проблеми в здравословното състояние на подрастващите в ставите, опорната 
мускулатура и постоянни болки в зоната на кръста. От друга страна, при новопо-
стъпилите в националния отбор състезатели в юношеска възраст бяха констати-
рани следните проблеми: 

Ниското ниво на координация на движенията води до грешки в техниката на изпъл-
нение на редица циклични, силови, скоростно-силови упражнения, най-вече бягането 
и неправилен начин на дишане;

Недостатъчно развити скоростно-силови показатели за възрастта си;

Липса на основни познания по силова подготовка и работа с утежнения;

Липса на гъвкавост, забелязва се изключително слабо развита опорна мускулатура, 
която е фундамент в ски спорта. Всички съпътстващи болки и проблеми, свързани 
с долната част на гърба, са именно вследствие на неправилно построен тренировъ-
чен процес в ранните години.

Заехме се със сложната задача да проучим проблематиката на ски спорта, като 
едновремено заимстваме и внедрим опита на чужди специалисти в областта на 
кондиционната подготовка на скиори алпийци. Изградихме собствена генерална 
концепция за физическа подготовка в ски алпийски дисциплини, която се базира на 
основни принципи и методи, заложени в програма за изграждане, усъвършенстване 
и поддържане на основните физически качества – сила, бързина, издръжливост и 
гъвкавост. Следвайки принципната динамика на възстановителните процеси при 
натоварвания от различно естество и моментното физическо състояние на със-
тезателите, приложихме план за подготовка с методи и средства свързани с из-
искванията, нуждите и спецификата на ски алпийските дисциплини. 

В течение на четири години непрекъснато усъвършенствахме тази система в те-
оретически и практически смисъл, като всичко бе обосновано и прилежно описа-
но. В програмата включихме силови и скоростно-силови упражнения  от тежката 
атлетика, леката атлетика и функционалния фитнес. Положиха се основите на 
работа за обща, специализирана и широкообхватна координация, базирайки се на 
най-новите и модерни схващания при развитието й. Въведохме системата Йога, 
наемайки професионален инструктор, с когото изградихме множество програми, 
ангажирани със спецификата на ските. Усъвършенствахме системата за контрол 
и управление на тренировъчния процес чрез функционални и теренни тестове и 
изследвания от нов тип, прилагайки нов тест като Wingate Test и други. 

Като основна стратегия при разработване на програмата приложихме принципа на 
успоредното и последователното развиване на двигателните качества. Целта е 
да се надграждат, като им се дава възможност да прерастнат в двигателни уме-
ния с възможности за специфична изява в състезателна обстановка. 

На базата на тази наша концепция и разработена четири годишна програма успях-
ме успешно да подготвим състезателите.
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През 2014 г. Никола Чонгаров зае престижното 23-то място в комбинацията на 
Зимните олимпийски игри в Сочи.

През 2014 г. Стефан Присадов зае 17-то място на слалом, кръг от Европейската 
купа, проведена в Боровец. През 2015 г. постигна престижното 28-мо място на сла-
лом и 35 място на гигантски слалом във Вейл и Бивър Криик Сащ, кръг от световна 
купа. Заемайки през годините неимоверно място в първите топ 100 на света в 
дисциплината слалом.

През 2014 г. Алберт Попов зае престижното 36-то място на гигантски слалом на 
кръг от Европейската купа проведен в Боровец. През 2015 г. той влезе в топ 100 
на световната ранглиста в дисциплината слалом. В същата година бе номиниран в 
кампанията „Спортните чудеса” на „Стандарт”, като се нареди сред най-добрите 
млади български спортисти. През 2016г. Алберт, постигна най-доброто си пред-
ставяне в старт за Европейската купа в Обереген (Италия). Tой зае 20-то място 
в слалома за трофея «Карл-Петер Пихлер» и спечели първите си точки за Европей-
ската купа. През 2017г. Попов, влезе в топ 30 на Европейската купа, като завърши 
30-ти в слалома в Цел ам Зее (Ав). Постигна рекордно класиране в гигантския сла-
лом за Европейската купа в Давос (Швейцария), 33-то място в крайното класира-
не. Същата тази година на шампионата на планетата в Сейнт Мориц (Швейцария) 
Алберт Попов завърши 27-ми в слалома и 36-ти в гигантския слалом, а като връх 
на представянето му беше Световното първеснтво в Оре (Швеция), където зае 
престижните 5-то, 7-мо и 8-мо място.

През 2014 г. Камен Златков постигна 41-во място на слалома в Боровец кръг от 
Европейската купа. През 2017г. записа историческо представяне в стартовете за 
Европейската купа в Закопане (Пол) като зае 23-то място в слалома. На СП.2017г. за 
мъже Камен бе втори в квалификацията на слалом и 36-ти на финала в дисциплина-
та слалом. На СПЮД в Оре (Швеция) постигна най-добро време във втория манш на 
слалома, но постигна едва 19-ти резултат. Успехът му в слалома за първенството 
на Мексико в Банско му осигури влизане в топ 60 на слалом в света. Силното пред-
ставяне на Златков в последните два слалома в Банско, където спечели съответно 
8 т и 11,98 т, каквито нямаме постигани в 2 поредни старта от наш алпиец от 
времето на Петър Попангелов. 

Йоан Тодоров, през 2015 г. зае второ място в гигантския слалом от Световното 
за младежи в Хафиел (Нор) в категорията, родени 1996/97 г. През 2016г. завърши 
на престижното 22-ро място в гигантския слалом от програмата на Световното 
първенство по ски за младежи, което се проведе в Сочи (Рус). 

През 2017 г. Георги Нушев и Георги Околски постигнаха най-добрите си ФИС точки.

При жените, Мария Киркова през 2014 г. взе участие в Зимните олимпийски игри в 
Сочи, където се представи на много добро ниво. Вера Асенова през 2016г. зае прес-
тижното 22-ро място на слалом, кръг от ЕК проведен в Пампорово.

Така на практика доказахме ефективността на нашата система.
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II. Профил и обща характеристика на кондиционната 
подготовка при подрастващите скиори.  

Терминология, принципи и изисквания.

1. По своята динамична структура като харак-
теристика на спортна дисцпилина, съвремен-
ният ски спорт е типичен представител на 
скоростно-силовите спортове , изискващ со-
лидна база на технически умения и висока сте-
пен на физическа работоспособност. 

2. Физическата подготовка характеризира 
комплексната изява на физическите качества 
и способности на спортиста, а именно - бър-
зина, сила, издръжливост, гъвкавост, равно-
весие, ловкост и координация, отскокливост и др. Кондиционната тренировка се 
състои от система от упражнения за повишаване и поддържане на тези качества, 
както и упражнения помагащи за ефективното им използване в състезателна 
обстановка.

Според теорията на спорта упражненията се разделят на:

-  Общи (това са тренировъчните средства развиващи общите кондиционни въз-
можности на спортиста при възможно най-широка база).

-  Специални (специална ски подготовка, която обикновено и най-често се изпълня-
ва на ски пистата). 

-  Неспецифични със своите производни - специализирани средства, които са 
заимствани от други видове спорт (лека атлетика, вдигане на тежести, гимнас-
тика, акробатика и др.).

3. Антиципация на движението.

Наред с умението да се изпълняват технически ефективно движенията в ски спор-
та, скиорът трябва да притежава умения и навици, свързани със сигурността, 
безопасността, контрола и самоуправлението при изпълнение на движенията. 
Състоянието на мускулната усетливост за предугаждане, предвиждане на дейст-
вия или ситуации, с цел да се реагира на непрекъснатите промени на средата, се 
нарича Антиципация на движението. Като термин Антиципация на движението е 
качество, което се постига с изключително добра координационна връзка между 
тренировките по ски и методите и средствата за физическа подготовка. Това 
всъщност е и най-съвършеният начин за постигане на висок спортен резулат или 
чрез т.нар. синергия („Работят заедно”). Антиципацията зависи от доминантата 
в съзнателната дейност, интелекта и опита на спортиста. За нас това качество 
дава насока и изискване към развиване и усъвършенстване на всички двигателни 
качества.

4. Двигателният навик

Определение: 

Двигателният навик е система от автоматизирани двигателни умения върху ос-
новата на целенасочени повторения на определени движения, характеризиращи 
техниката на съответния вид спорт. Биологичната основа на двигателния на-
вик са условните и безусловните рефлекси. Изграждането им от физиологична и 
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спортна гледна точка протича в три фази; 

“грубо овладяване на техниката”; 

“основно овладяване на техниката» (коригиране на техниката); 

“автоматизация на техниката”.

За скиора специалната тренировка е процес на изграждане на двигателен навик, 
затвърдяване и усъвършенстване на технико-тактически елементи в условия на 
променяща се психо-моторика. Добрата кондиционна подготовка подпомага скиора 
да повишава и усъвършенства техниката си, което както знаем се случва само 
когато скиора е в специалните условия на каране на ски. Физическите качества се 
развиват с общи и специални тренировъчни средства и ако използването им не се 
поддържат на ниво, губят солидна част от въздействието си. 

Най-вече се наблюдава загуба на активна мускулна маса и еластичност.
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III. Структура и съдържание на тренировъчния процес 

1. Обосновка

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Периодизацията е дългосрочен план (четиригодишен цикъл), който е 
създаден, за да оптимизира спортната подготовка с цел да се изгра-
дят възможности на състезателя за достигне и поддържане на върхо-
ва форма в най-важните състезания от годишния календар. Тя е обекти-
вен процес отразяващ динамиката на тренировъчните въздействия, по 
величина, характер и насоченост в различните етапи на многогодишна подготовка. 

2. Принципи на периодизацията

Периодизацията е умело съставен план от следните тренировъчни принципи:

• Адаптация (приспособяване) - процесът, през който организмът става устой-
чив на дразнителите (стресорите), използвани в тренировките. 

• Честота (непрекъснатост) - колко често тялото ще бъде натоварвано. В да-
дения етап на годишната работа дали да се увеличава или намалява честотата 
на различните тренировки, за да бъдат постигани състезателните цели. Колко 
дни седмично, колко пъти на ден да се тренира, за да се подобрява функционал-
ното състояние на състезателя.

• Интензивност - отнася се до степента на натоварване на състезателя. Колко 
интензивни трябва да са тренировките в даден етап от годишния цикъл. Обем 
и процент от максималните възможности на организмът ще бъдат използвани 
в тренировките. 

• Разнообразие на тренировъчните средства - отнася се до разнообразието 
на видове натоварване и тренировки. По-голямото разнообразие в тренировъч-
ната програма означава по-широко разгръщане на възможностите на състеза-
теля, поддържане на интереса и концентрацията му. Избягване от схемата 
на еднотипните тренировки. Редуване на видове тренировки, упражнения. Тук 
могат да бъдат застъпени принципите на „специализираното разнообразие“ и 
на „целенасоченото разнообразие“.

• Възстановяване - почивка и нискоинтензивна възстановителна дейност. От-
нася се за времето, което е необходимо на състезателя да изгради ново ниво 
на функционално състояние, като се адаптира към прилаганите тренировъчни 
дразнители. В този етап на годишната работа, в зависимост от честотата 
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и интензивността на тренировките, е важно да се определи какво количество 
време за възстановяване (почивка) ще се заложи в програмата. 

• Работен план

Приложение:

• Изготвяне на календар на стартовете 

• Изготвяне на основен тренировъчен план, разделен на мезо, макро и микро тре-
нировъчни цикли.

• Етапи на подготовка:

• Обща и специално подготвителна фаза.

• Пред състезателна - навлизане в спортна форма.

• Състезателна - спортна форма.

• След състезателна - активна почивка и възстановяване.

• Определяне и оформяне на методика за навлизане и задържане на спортна фор-
ма.
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Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Силова издръжливост –  
Функционален фитнес
Обща издръжливост

Темпова издръжливост

Обща сила

Бързина
Координация

Пъргавина

Максимална сила
Динамична сила
Скоростна сила

Скоростно-силова издръжливост

Бързина
Координация

Пъргавина
Взривна сила

Специфична бързина
Специфични упражнения

Базова етапност при изграждане на качествата (Фиг.1)

3. Принципна схема на периодизация в ски алпийски дисциплини – цел и задачи. 
Блокова схема на подготовка. Период на времетраене - 52 седмици.

Основни периоди:

Подготвителен – 15 май до 15 ноември

Състезателен – 15 ноември до 5април

Преходен – 5 април до 15 май

Мезоцикъл 1 (Блок 1)

Начален подготвителен период – м. май

Цел и задачи:

Развиване на аеробни възможности, обща кондиция, обща сила (ОФП). Възстанови-
телни тренировки. Стабилизиране и отстраняване на травми и болкови усеща-
ния, натрупани през ски сезона. Превенции и мобилност. Стабилизация на опорната 
мускулатура. Усилена работа върху обема в движението на ставите и сухожилия-
та. Начало на обучение в специализирани тренировъчни средства.
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Мезоцикъл 2 (Блок 2)

Базов изграждащ период №1 – м. юни (4 седмици)

Цел и задачи:

Развитие и усъвършенстване на аеробната издръжливост в аеробен и смесен ре-
жим на енергообезпечаване. Изграждане на базовата сила и полагане на основите 
на скоростната сила. Работа върху някои форми на бързината, координационните 
способности и пъргавината. Работа върху гъвкавостта. Прилагане на специализи-
рани комплекси, насочени към моделиране на ски спецификата. Обучение в трениро-
въчни средства със специфичен и специален характер.

Мезоцикъл 3 (Блок 3)

Базов изграждащ период №2 – м. юли до средата на м. август – (6 седмици)

Цел и задачи: 

Развиване и усъвършенстване на аеробно-анаеробния капацитет на организма. 
Полагане на основите на изграждане на максималната сила и увеличаване дяла на 
средствата насочени към синергиране на взривната и бърза сила, ползвайки упраж-
нения със свободни тежести. Развиване на бързината, повишаване на координация-
та и пъргавината. Прилагане на специализирано - специфични комплекси за усъвър-
шенстване на ски техниките. 
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Мезоцикъл 4 (Блок 4)

Специализирано изграждащ период  
средата на м. август до края на м. септември (6 седмици)

Цел и задачи: 

Поддържане на нивото на аеробния капацитет и развиване на силово-скоростната 
издръжливост. Повишаване на нивото на бързината, координацията, пъргавината 
и ловкостта. Значително намаляване на обема и увеличаване на интензивността. 
Използване на функционални упражнения, близки до спецификата на ски техниката. 

Мезоцикъл 5 (Блок 5)

Месеци: октомври, ноември, декември (предсъстезателни и състезателни периоди) 

Цел и задачи: 

Поддържане нивото на аеробно-анаеробния капацитет на организма, силовата и 
скоростно-силовата издръжливост и силовата мощ. 

Повишаване на нивото на специалната работоспособност, успоредно с усъвър-
шенстване на техниката.
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Мезоцикъл 6 (Блок 6)

Месеци: януари, февруари, март (състезателен период) 

Цел и задачи: 

Поддържане на нивото на аеробния и анаеробния капацитет на организма. Под-
държане на специалните силови и скоростно - силови качества. Поддържане на 
равновесната устойчивост в условия, близки или идентични на състезателните. 
Физическото натоварване е пренесено изцяло на ски пистата. Прилагане на въз-
становителни, циклични тренировки с ниска интензивност. Прилагане на трени-
ровки за активация преди състезание (работа за координация и ловкост, поддържа-
не на пъргавината).

Мезоцикъл 7 (Блок 7) 

Преходен етап – м. април 

Цел и задачи: 

Развиване на аеробни възможности, обща кондиция, обща сила (ОФП). Възстанови-
телни тренировки. Начало на стабилизиране на опорно-двигателния апарат след 
евентуални травми и болкови усещания, натрупани през ски сезона. Едноразово 
планиране в зависимост от съпътстващата ски подготовка с един разтоварващ 
микроцикъл, изразяващ се в активна почивка.
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IV. Средства и методи за контрол , управление и оценка на 
спортната подготовка. Спортно педагогически тестове

В спортната дейност има две взаимосвързани съществени направления. От една 
страна, това е тренировъчният процес, от друга, състезателната дейност. 
Свързващото звено между тези страни е контрола който се осъществява с под-
ходящи за целта и етапа на подготовката средства.

При високоразрядните скиори от години се ползва единна тестова батерия, която 
се опитваме да усъвършенстваме и разширяваме с цел по-подробна информация, 
която е нужна както за здравето на състезателите, така и за контрола по разви-
тието на качествата. 

Като основни форми на контрол при определяне и проследяване на физическото и 
фунционално състояние на високо разрядните скиори прилагаме:

1. Етапен контрол, който има за цел да оцени етапното състояние на скиорите. 
Провежда се три пъти на година през месеците май, юли и октомври. Първото 
и второто тестване установяват моментното и текущото физическо състоя-
ние на скиорите в началото и в средата на подготвителния период, а третото 
тестване се явява заключителен изпит, носещ генералната информация за физи-
ческото състояние, с което се навлиза специфичния подготвителен цикъл.

За целта използваме следните изследвания (лабораторни и теренни): 

• Комплексни фунционални изследвания. Те дават оценка за общо моментно 
състояние на организма и неговата функционална готовност. Функционалният 
метод на тестване е комплексно изследване което има за цел да проследи по-
етапно в годините на спортна практика следните характеристики:

-  Антропометрични данни (ръст, мускулна маса, подкожни мазнини, и др.)

-  Физиологочни характеристики (максимално потребление на кислород, изслед-
ване дейността на сърцето – пулс, 
електрокардиографски запис и др.)

-  Биохимични характеристики (лактат 
на кръвта и др.)

• Спортно педагогически изследва-
ния. Теренния метод е комплексен 
метод, който се явява като възмож-
но най-точния критерий за оценка на 
определяне текущото състояние на 
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двигателния потенциал и състоянието на ЦНС на скиора според тренираност-
та или влиянието на умората. 

Тестовата батерия включва:

Бягане на 30 м от висок старт – тестът харак-
теризира бързината на бягане на скиора. Изпълнява 
се на лекоатлетическа писта. Изследваното лице 
стартира от изходно положение, висок старт. 
Изпълняват се две пробягвания с оптимална пауза 
между отделните отсечки. Отчита се по-доброто 
измерено време от двете бягания. Резултатът се 
измерва в секунди с точност до 0,01 сек. 
Скок на дължина от място – този тест дава ин-

формация за взривната сила 
на краката. Измерва се в сан-
тиметри с точност до 1,00 
см. Изпълняват се два после-
дователни опита. Отчита се 
по-добрия от тях. 

Трикратен скок от място – този тест характеризира скоростно-силовите въз-
можности на скиора. Изпълнява се на лекоатлетическа писта в трап за скок на 
дължина. Измерва се в сантиметри с точност до 1,00 см. Изследваното лице изпъл-

нява два последователни опита от предварително 
определен белег с приземяване, като се отчита 
по-добрият опит. 

Гъвкавост – тестът дава оценка за еластичност 
и мобилност на тялото (вертикален наклон).

Тензометрия – тестът регистрира опорните ре-
акции при взаимодействие на скиора с опората чрез 
измерване на натиска, където се търси оценка на: 
градиент на силата, импулс на силата, максилна 
моментна сила, средна сила. Чрез записа на опор-
ните реакции може да се съди логически или коли-
чествено да се определи кинематичната картина 
на движението при ските. По същество, взривна-
та сила е функционален резултат от „градиента 
на силата”, показващ възможността, физиологич-
но погледнато, на асоциативно-моторните зони 
в главния мозък „експлозивно” да осъществяват 
усилия от някакво изходно ниво до желан максимум 
за най-кратко време! В. М. Зациорски 1970, разглеж-
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да градиента на силата (F gr. = Fmax/Tmax) като скорост на нарастване на силата. 
Тензоплатформата се явява „Основен и определящ тест в ски спорта”. Методът 
на изпълнение е следният: изпълняват се пет вертикални подскока на ляв и съот-
ветно на десен крак, след кратка пауза се изпълняват 5 максимални вертикални 
подскока на двата крака. Следва изпълнение на 50 до 70 вертикални подскока, като 
се почива регламентирано в рамките на 20 минути и се изпълняват още 50 до 70 
вертикални подскока.

Гладко бягане на 600 м жени – 800 м мъже 
от висок старт – тестът характеризира об-
щата издръжливост на скиора, както и връз-
ка с волевата издръжливост. Пробягват се 
600 метра за жени и съответно 800 метра за 
мъже. Стартира се от изходно положение, ви-
сок старт. Изпълнява се на лекоатлетическа 
писта еднократно, като постигнатото време 
се отчита в секунди с точност до 0.1 сек.

2. Текущ контрол

Провежда се от два до три пъти в годината. 
Анаеробен тест (Wingate test). Този тест има 
за цел да определи анаеробната мощ на орга-
низма или казано накратко (какво количество 
максимална енергия се изразходва за едини-
ца време), особено важно качество за ските. 
Имайки предвид спецификата, която показва, 
че ски спорта изисква солидна анаеробна мощ. 

3. Оперативен контрол – този вид контрол 
дава информация за ефекта на тренировъч-
ните въздействия или натоварвания на прилаганите комплекси от упражнения в 
ежедневните занимания. През целия подготвителен период се прилагат различни 
тествания за бързина, сила и отскокливост под формата на тренировъчни задачи, 
както и тестове за скоростна издръжливост, прилагана като метод на трениране 
с цел изграждане и 
усъвършенстване 
на основния енерго-
обезпечаващ меха-
низъм при ски спор-
та. 
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ПРОФИЛ НА СКИОРИ АЛПИЙЦИ – МЪЖЕ

Данните за изграждането на този профил са направени от статистическо проучване на скиори от 

Българиския национален отбор в последните 30 години.

Антропометричен, функционален и физически профил на скиорa алпиец 

ръст  
165-180 см

% 
мускулна 

маса
49.0-53%

W max
350-400

% 
телесни 
мазнини

9-12%

VO 2 max/kg
58-62 мл/кг

ПАРАМЕТРИ

VO 2 max
4500-5200

Физически профил на скиорa алпиец 

30 м
бързина

3.90-4.00”

скок от място
2.80-3.00 м

800 м
издъжливост
2.00-2.10 мин

троен скок 
от място
8.50-9.00 м

гъвкавост
22-28 см

НОРМАТИВИ

Тензометрична платформа 
Основен тест в ските 

Тест за експлозивност, скокова и скоростно силова издръжливост 
Нормативи 

Вертикален подскок  
с два крака (5 бр.)

вертикален подскок  
на един крак (5 бр.) 50 скока

MAX 
височина 
55-60 см

Средна 
височина 
55-58 см

MAX 
височина 
35-40 см

Средна 
височина 
35-38 см

MAX 
височина 
55-60 см

Средна 
височина 
53-55 см
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ПРОФИЛ НА СКИОРИ АЛПИЙЦИ – ЖЕНИ

Средни антропометрични и функционални данни на скиор алпиец – жена

активна 
телесна маса 

55-65 кг

ръст  
160-172 см

% мускулна 
маса 

над 45%

W max 
над 267

% телесни 
мазнини 

10.9-14.00%

VO 2 max/kg 
над 50-55 мл/кг

ПАРАМЕТРИ

VO 2 max 
3200-3400

Физически качества

30 м 
бързина 

4.35-4.50”

скок от място 
2.40-2.60 м

600 м 
издръжливост 
1.50-2.00 мин

троен скок 
от място 
7.00-7.40 м

гъвкавост 
22-28 см

НОРМАТИВИ

Тензометрична платформа 
Основен тест в ските 

Тест за експлозивност, скокова и скоростно-силова издръжливост 
Нормативи 

Вертикален подскок  
с два крака (5 бр.)

Вертикален подскок  
на един крак (5 бр.) 50 скока

MAX 
височина 
45-55 см

Средна 
височина 
45-48 см

MAX 
височина 
27-32 см

Средна 
височина 
25-30 см

MAX 
височина 
45-50 см

Средна 
височина 
43-45 см
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С малки различия тестовата батерия, която се използва при подрастващите със-
тезатели е насочена в посока възрастовите особености на скиорите алпийци. 

Бягане на 30 м от висок старт. 
(Идентичен с теста при високо-ра-
зрядните скиори) 

Скок на дължина от място. 
(Идентичен с теста при високо- 
разрядните скиори)

Бързина 20 скока – тестът ха-
рактеризира специфичната бър-
зина на скиора. Начин на изпълне-
ние: от изходно положение със 
събрани крака отстрани на ниско 
препятствие с височина 10 см се 
изпълняват 20 пъргави странични подскока. Провеждат се два последователни оп-
ита. Отчита се по-добрият от 
тях.
Осморка – от изходно положе-
ние, висок старт се стартира 
по начертания полигон, като дви-
женията са във вид на осморка. 
Тестът характеризира координа-
цията, пъргавината и ловкостта 
на скиора. Провеждат се два по-
следователни опита. Отчита се 
по-добрият от тях. 

Гъвкавост – идентичен с теста при високо-разрядните скиори. Провеждат се два 
последователни опита. Отчита се по-добрият от тях.

Гладко бягане на 600 м момичета и момчета U14, девойки U16 – 800 м момчета U16 
от висок старт. (Идентичен с теста при високо-разрядните скиори).

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ 
Нормативи за развитие на качествата (Сила – Бързина – Издръжливост) 

ТЕСТОВА БАТЕРИЯ

ТЕСТОВЕ
МОМИЧЕТА МОМЧЕТА

10-12 12-14 14-16 10-12 12-14 14-16

30 м висок старт (сек)

– ръчно измерване 4.80 4.70 4.60 4.70 4.60 4.40

– електронно измерване 4.90 4.80 4.70 4.80 4.70 4.50

Скок дължина от място (см) 200-205 215-220 225-230 205-210 225-230 245-255

Троен скок от място на един 
крак – ляв/десен (см)

 –  – 650 – – 750

Бързина (20 скока) 8.00“ 7.00“ 6.00“ 7.00“ 6.00“ 5.70“

Осморка (сек) 28.00“ 27.00“ 26.50“ 27.00“ 25.50“ 25.00“

Гъвкавост (см) 15 см 18 см 20 см 15 см 18 см 20 см

400 м 90-92“ – – 87-90“ – –

600 м 2.15“ 2.05“ 2.00“ 2.10“ 1.55“ 1.50“

800 м – – – – – 2.30“

3м

3м

6м
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V. Изграждане на начални атлетически умения

1. Обща характеристика на леката атлетика

„Атлетика” означава „борба”, „състезание”, „дву-
бой”, „надхвърляне”, надбягване” (от гръцката дума 
„атлос”). Названието лека атлетика има условен ха-
рактер – породено от свободата и лекотата, с която 
се изпълняват лекоатлетическите упражнения, както 
и за разграничаване от тежката атлетика. За първи 
път терминът атлетика със съвременно значение сре-
щаме в Англия през 1806 г.

Дисциплините в леката атлетика са естествено приложни упражнения, чието сис-
темно 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-съ-
довата система и дихателната система.

Бягането предявява по-големи изисквания към организма, натоварва всички мус-
кулни групи, оказва формиращо въздействие върху дихателна, сърдечно-съдова и 
нервната система, спомага за подобряване на обмяната на веществата. Чрез бя-
гането с различна скорост се възпитава умението за степенуване на усилията, за 
разумно изразходване и разпределяне на силите, за автоматизиране на двигател-
ните действия, възпитават се редица морално-волеви качества. 

Скоковете спомагат за укрепване на скелетната мускулатура и ставните връз-
ки, изграждат у занимаващите се умение за концентрация на усилията, за упра-
вление на движенията във времето и пространството. Те са отлично средство 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 развива 
взривна сила, точна съгласуваност на движенията, умение за максимална концен-
трация на усилията.

2. Тренировъчни средства за развиване на техниката на бягане, подходящи за 
ски алпийски дисциплини при всички възрастови групи.

Специални бегови упражнения:
• Ситно бягане.
• Бягане с изнасяне бедрата и подбедрицата назад (изразен наклон на трупа надолу).
• Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак (Ролинг).
• Бягане с опънати колена – ножично бягане (изразен контра шпиц на стъпалата).
• Ходене с високо коляно – Маршируване (Остро коляно).
• Предно колело (Изнасяне на маховия крак нагоре и напред, образуващо кръгово 

движение).
• Предно колело в комбинация с ВПК (единия крак изпънат, предно колело на другия, 

ВПК и следва смяна).
• Предно колело само на един крак.
• Предно колело в бегови ритъм. 
• Бягане с високо повдигнати колена (ВПК).
• Смесено бягане (Ръченично бягане).
• Опорно бягане. 
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Упражнения за развиване на техниката и ритъма на бягане. Координация на 
движенията.
• ВПК през конуси или малки препятствия странично ляво-дясно рамо (през 90 см).
• ВПК (бягане с високо повдигнати крака).
• ВПК на един крак х 6“ на всеки крак.
• ВПК на един крак. 
• ВПК през конуси или малки препятствия (линейно изпълнение през 60 см). 
• ВПК през конуси или малки препятствия (линейно изпълнение през 90 см). 
• ВПК през конуси или малки препятствия странично ляво-дясно рамо (през 60 см).
• ВПК през конуси или малки препятствия странично ляво-дясно рамо (през 60 см). 

На всеки 3-ти конус стъпка назад със задържане.

Ускорителни бягания
• Ускорения от 40 до 60 м.
• Техника на изпълнение – да се наблюдава техниката на поставяне на стъпалото, 

меко и пъргаво отласкване, максимално тихо изпълнение.
• Ускорения (техника и ритъм на бягане) с удължена крачка от 40 до 60 м.
• Ускорения (техника и ритъм на бягане) с честотна крачка от 40 до 50 м.
• Ускорения (техника и ритъм на бягане) с удължена и честотна крачка от 50 до 80 м.
• Ускорения на скорост чисто изпълнение от 40 до 70 м.
• Ускорения изпълнени в зиг заг форма (имитация на слаломно преминаване) от 40 

до 50 м.
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Стълба – упражнения 

• Ситно линейно.
• Ситно линейно двойно стъпване.
• Ситно линейно двойно стъпване напред-назад 

през стъпало.
• Ситно странично ляво-дясно рамо.
• Ситно странично двойно стъпване ляво-дясно 

рамо.
• Преминаване. 
• Преминаване напред-назад-напред.
• Преминаване с двойно стъпване.
• АЕК (акцент на единия крак).
• АЕК (вътре/вън) ляво-дясно рамо.
• Навътре навън.
• Сплит.
• Ски подскок.
• Ски подскок – специализиран слалом.
• Сkиорски подскок отстрани на стълбата.
• 180°.
• Напад подскок с преминаване.
• Страничен единичен подскок ляво-дясно рамо.
• Атакуваща крачка.
• Двойна стълба преминаване със страничен от-

скок встрани по белези със задържане.
• Подскоци в различни равнини със завъртане на 

опорния крак навътре в стълбата – Г-конфигу-
рации.

Стартове от различни изходни положения

• Реакции – сигнал – стартиране.
• Ситно бягане на място сигнал – стартиране.
• Ножица сигнал – стартиране.
• Странична ножица сигнал – стартиране.
• Подскоци на глезен сигнал – стартиране.
• Страничен ситен ски подскок върху белег сиг-

нал – стартиране.
• Позиция висок старт – нисък старт 1-2 сигнал 

– стартиране.
• Ситно бягане на място сигнал – клек – стар-

тиране.
• С гръб тропане сигнал – пипане на конус кръго-

мно обръщане – стартиране.
• Тропане на място от 2-4“ – сигнал отскок.
• Тропане на място от 2-4“ – сигнал странично 

плъзгане на съответния крак.
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VI. Oбзор на физиологичните особености 
 при възрастови групи 7-12 и 13-16 години.

Позовавайки се на морфологичните и функ-
ционални особености на дадена възраст, 
то тогава е възможно да се разработят и 
прилагат адекватни методи за натоварва-
не на подрастващия организъм с максимал-
но формиращ ефект.

1. Особености при възрастова група 7-12 г.

До 10-годишна възраст момчетата и момичетата имат приблизително еднакъв 
ръст и телесна маса. Средният темп на увеличение на ръста между 7-та и 10-та 
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 за тази ранна училищна възраст дос-
тигат до 20-25%. Своевременното откриване на тези функционални деформации 
и използването на специални комплекси от физически упражнения за тяхното за-
държане или отстраняване, е приоритетна задача при прилагане на упражнения и 
фитнес комплекси.

Динамиката в развиването на физическите качества: 

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

• 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, мус-
кулната сила нараства най-значително. През периода 7-11 години ускорено се 
развиват експлозивните движения на децата, свързани с развитието на ско-
ростно-силовите възможности. 

• 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-въз-
растови закономерности. 

• Гъвкавостта, свързана с подвижността на ставите, се развива най-интензив-
но през 8-та и 9-та година за момчетата и 9-та при момичетата. 

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

• Във възрастов аспект основните двигателни качества: бързина, сила, издръж-
ливост, гъвкавост и ловкост се развиват хетерохронно (неравномерно). Ком-
плексно с най-висок прираст на развитие на двигателнте качества при момче-
тата се очертава 8-та година, а при момичетата – 9-та и 10-та година. 
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2. Особености при възрастова група 13-16 г. 

• Полово съзряване. Периодът се определя като пубертетна възраст. Тук има-
ме ускорено влияние върху дейността на всички органи и системи. Не правят 
изключение мозъкът и сърцето. Появяват се така наречените вторични полови 
белези – при двата пола окосмявания под мишниците и около половите органи, 
изменение тембъра на гласа при момчетата, развитие на млечните жлези и на-
чало на мензис при момичетата (менархе) и първата еякулация при момчетата. 
Половото съзряване обаче не настъпва едновременно при всички подрастващи. 
При едни процесът е по-ускорен, а при други – по-забавен. 

• Бърз физически ръст. Средното увеличаване на ръста при момчетата за годи-
на е от 4 до 7 см и стига до 8 - 10 см към 15 г. При момичетата израстването 
е най-интензивно към 13 г. За две години при тях ръстът може да се увеличи с 
20 см. Изразено е израстването на крайниците. Изостава това на гърдите и 
на таза. В резултат се нарушава хармоничността на тялото, което особенно 
безпокои момичетата. Дисхармонията се допълва и от по-бавното развитие на 
мускулите.  При небалансираните съотношения на пропорциите на тялото дви-
женията на подрастващите могат да бъдат резки и несъгласувани (некоордини-
рани). 

• Вътрешни промени в организма. Неблагоприятна е връзката между развитие-
то на сърцето, масата на тялото и състоянието на кръвоносните съдове. Обе-
мът на сърцето се увеличава два пъти, тялото нараства един път и половина, 
а диаметърът на артериите остава стеснен. Оттук може да настъпват противоречия 
с неблагоприятни отражения. 

3. Развиване на физическите качества във възрастов аспект

При проведени многобройни проучвания, изследвания и анализи от видни наши и чуж-
ди специалисти в областта на физическото развитие като Гужаловский, Рачев, 
Зациорски, Кадийски, Кръстев, Линт, Матвеев и др., се доказва твърдението, че ко-
гато 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. 
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Последователност при изграждане и развитие на физическите качества, както и 
превенция към нежелателни изменения във възрастов аспект:

• Бързина.

• Гъвкавост.

• Скоростно силови качества.

• Обща издръжливост.

• Мускулна сила.

• Скоростна и силова издръжливост.

Приоритетното им развитие през сензитивните периоди, трябва да става в орга-
нична връзка с работата за повишаване на равнището и на останалите качества.

4. Пренос на тренираност.

Спортно-педагогическата 
практика показва, че целена-
сочената работа за разви-
тието на едно физическо ка-
чество оказва влияние върху 
развитието и на друго. Тази 
закономерност е толкова 
по-подчертано изразена, кол-
кото по-ниска е възрастта на 
занимаващите се. Този про-
блем е известен в специална-
та литература като пренос 
на тренираността. Той има 
принципно значение за изгот-
вянето на тренировъчната 
програма по физическа подго-
товка. 

Преносът на тренираността намалява с нарастването на възрастта и спортното 
майсторство, поради спецификата на адаптационните изменения в организма на 
високо разрядните спортисти, докато при начинаещите той е по-ясно изразен.

Примери за пренос на тренираност или пренос на качества:

Целенасочената работа за развитието на бързината през етапа на предварител-
ната и началната спортна подготовка спомага за повишаването на силовите въз-
можности и обратно – повишаването на силата (в определени граници) и подвиж-
ността в ставите и еластичността на мускулните влакна води до повишаване 
на 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, от-
сечки и пр.) спомага за повишаване на специалната издръжливост. 

На базата на общата постановка на проблема стигаме до следните изводи: че пре-
носът на качества е най-изразен в тази възрастова група. Комплексността, към 
която се стремим в ските, се сформира именно тогава и става фундамент и под-
ложка за разгръщане на развитието на двигателните качества при групите от 
високо спортно майсторство.
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VII. Двигателни качества при ски алпийски дисциплини.  
Насоки и методи за изграждането им. Подбор на тренировъчни 

средства, приложими при подрастващите скиори.

1. ИЗДРЪЖЛИВОСТ ПРИ СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ.

Издръжливостта по своята същност представлява способност на спортиста да 
изпълнява продължително време физическа дейност. 

Издръжливостта при ските определя способността на скиора да запази максимал-
но висока степен на ефективност по време на каране, при наличие на прогресивно 
нарастваща умора. 

При ските следва да се има предвид, че натоварването не се ограничава само до 
завършването на завоите и стигането до финала. Добрата издръжливост помага 
на скиора да се справи с последните завои, но и също така на следващия ден отново 
да е в нужната кондиция. 

Позовавайки се на профила на ските като скоростно-силов спорт, специфичната 
издръжливост като форма на силова издръжливост е много важна за мускулите 
на долните крайници на скиора. Общата издръжливост, обаче не трябва да се под-
ценява, напротив, общата издръжливост е есенцията за бързото възстановяване 
между отделните маншове, отделните тренировки и поредицата от тренировъч-
ни серии и сесии по време на седмичния цикъл. Ски спортът много често се прак-
тикува на височина по-голяма от 2000 м, което поставя изискване към много добра 
базова издръжливост, която помага на скиора да поддържа високо ниво на своята 
техника. Без нужната издръжливост, лимитите на умора много бързо се дости-
гат, което от своя страна сериозно нарушава тренировъчния и състезателния 
процес. 

Съществуват два вида процеси:

• Анаеробни процеси – протичащи в отсъствието на кислород. 

• Аеробни дихателни процеси – с участие на кислород от въздуха. 

Съответно и техните съставни компоненти или източници на енергия:

1. Алактатен анаеробен компонент – креатин-фосфатна реакция – разпадане на КрФ.

2. Гликолитичен анаеробен компонент. (Лактатен) – Гликолиза – Разграждане на 
въглехидратите до млечна киселина.

3. Аеробен дихателен компонент – Oкислително фосфорилиране – Разграждане на 
мазнините и въглехидратите. 
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Динамика на анаеробните и аеробните процеси. Kоличествени характеристи-
ки – функционален профил. Механизъм на разграждане при интензивна мускул-
на дейност.

• Креатин-фосфатна реакция (разпадане на КрФ) – при интензивно натоварване 
фосфатите, които са съставна част на мускула и не се нуждаят от транспорт, 
се разпадат за 5-10 сек в началото и след 20-30 сек докрай. Възстановяване до 
50% за 30 сек в почивката, като създава (алактатен кислороден дълг) – основен 
критерий за възможностите на организма за максимално интензивна работа. 
Енергетично лимитирани в границите на 20 сек.

• Гликолиза (разграждане на въглехидратите до млечна киселина–лактат) – разви-
тие на максимални стойности към 40-50 сек. Работа със субмаксимална мощност 
до 4-5 мин. Не пълно окисляване на глюкозата и оттам образуване на лактат, 
който е лимитиращ фактор на работоспособността.

• Лактат – лактатът (млечната киселина) е продукт на анаеробното разгражда-
не на въглехидратите и при всяко физическо натоварване е налице практически 
повишена лактатна концентрация. Промените в лактатната концентрация на 
кръвта предизвикват нарушения на алкално-киселинното равновесие на кръв-
ната плазма и се развива матаболитна ацидоза*. Натрупването на лактат се 
дължи на несъответствие между скоростта на образуване и скоростта на от-
страняването му в кръвта. 
„Лактатен акумулатор“ (охранителна функция от страна на образувалия се 
лактат към гликогена и равнището на кръвната захар в организма) или 30% от 
запасите остават неизразходвани дори при най-дълбока умора. Това означава, 
че, след като организмът се е изтощил и работата е спряла в мускулите все 
още има запаси от хранителни вещества, най-вече гликоген. Тази охранителна 
функция на лактата към гликогена и равнището на кръвната захар мобилизира 
свободните мастни киселини като източник на енергия. Това се осъществява 
от ЦНС, за която глюкозата в кръвта се явава основен енергиен източник, рес-
пективно и за клетките, активиращи мускулната дейност.

Върховите натоварвания при ските са в рамките на 50 секунди до 2 минути на 
манш за различните дисциплини. Както се вижда от (Фиг. 2), действията се из-
вършват предимно в анаеробен-гликолитичен режим на работа при наличие на ви-
сока ацидоза*. (Метаболитна ацидоза – патологично натрупване на лактат и пи-
руват. Реакция, създала се вследствие на хипоксията – понижена концентрация на 
кислород в тъканите).

Аеробен и Анаеробен процес при Ски Алпийски Дисциплини
Енергийна Система

ЕНЕРГИЯ

Алактат  
Фосфокреатин

Лактат -  
Анаеробна гликолиза

Действието трае 
повече от 2 мин. 

1 до 2-3 часа

Анаеробна Аеробна

Действието трае  
0 -15 секунди

Действието трае 
15 -120 секунди

 Фиг.2
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Динамиката на анаеробните и аеробните процеси и специфичните характеристики 
на функционалния профил при ските определят основният ориентир при изгражда-
нето на тренировъчните програми за развитие на издръжливостта в този спорт.

Съществуват шест основни зони на енергообезпечаване, които ни дават насока-
та при изграждането на издръжливостта в ски алпийски дисциплини (табл.1).

Зони на енергоосигуряване–особености Основни методи, величини 
и периоди на изграждане

Тренировъчни 
средства

П
ър

ва
 з

он
а

Възстановителна/ Компенсаторна (ВЗ)  
(Аеробно осигуряване)
Мускулни влакна Тип 1 – бавни (оксидативни)
Повишена консумация на кислород и отделяне на СО2

Възстановяване след максимални натоварвания.

Равномерен метод с ниска 
интензивност и ниска 

продължителност.
Натоварване до 60 мин. 

Пулсова честота 120 уд./мин.
 и лактат под 2 м/мол

Кросове
Колоездене

Стационарно 
колоездене

Ролери
Плуване и др.

В
т

ор
а 

зо
на

 (Б
аз

ов
а)

Втора зона (Базова)
Аеробен Праг (АП)
Базова издръжливост
Мускулни влакна Тип 1 – бавни (оксидативни)
До 24 ч. естествена компенсация на 
енергозагубите.

Средни обеми с умерена 
интензивност в началото 
на подготвителния период 

или възстановителните 
мезоцикли. 

Равномерен и променлив 
метод на натоварване.

Средно от 60 мин. до няколко 
часа.

Пулсова честота  
120-150 уд./мин.

 и лактат до 2 м/мол

Кросове
Фартлек

Шосейно колоездене
Походи
Ролери

Плуване и др.

Тр
ет

а 
зо

на
 (И

зг
ра

ж
да

щ
а)

Смесено аеробно-анаеробно осигуряване. Развитие 
на аеробните възможности при устойчиво 
състояние. Максимално потребление на кислород.
Праг на анаеробния обмен (ПАНО)
Мускулни влакна Тип 2а (оксидативно-гликолитични) 
и отчасти на 2б-гликолитични
Натоварването протича в условия на компенсирана 
умора.
Пълно възстановяване до 48 ч.

Максимални обеми и средна 
интензивност.

Базови мезоцикли.
Тонизиращи мезоцикли.

Равномерен и променлив 
метод на натоварване.
Средно от 60 до 120 мин.

Пулсова честота  
140-170 уд./мин. 

и лактат до 4 м/мол

Кросове по пресечена 
местност
Фартлек

Шосейно колоездене
Планинско колоездене
Преходи в планината

Северно ходене
Катерене

Ролери
Координационно – 

функционален фитнес
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Че
т

въ
рт

а 
зо

на
 (Е

ли
т

)

Смесен анаеробен-аеробен енергообмен при 
некомпенсирана умора
Мускулни влакна – повече Тип 2б
Най-интензивно развитие на аеробните процеси. 
Стимулиране на гликолизата.
Изграждане на специална издръжливост.
Възстановяването протича при некомпенсирана 
умора. Комплексна схема на възстановяване до 72 
часа

Голям обем и максимална 
интензивност.

Високо ниво на физическо и 
психическо усилие. Краят на 

подготвителния период и 
специализираните мезоцикли.

Променлив и предимно 
интервален метод с 

интензивност 60-85% от 
максималната скорост.
Натоварнане до 30 мин.

Пулсова честота 170 уд./мин. 
до максимална

 и лактат до 7 м/мол

Шосейно колоездене
Планинско колоездене

Бягане срещу и по 
наклон

Бегова работа 
за скоростна 

издръжливост на 
стадион или терен 

с гладко землено 
покритие 

П
ет

а 
зо

на

Анаеробен-гликолитичен енергообмен при наличие 
на висока ацидоза
Мускулни влакна Тип 2б
Свързва се със изграждане на сила, скоростна сила 
и силова издръжливост при ските – специална 
издръжливост.
Изчерпване от 20“ до 5‘
Пълно възстановяване от 6 ч. до 48 ч.

Среден обем и субмаксимална 
интензивност.

Специализирани микроцикли.
Интервален метод с 

интензивност 85-95% от 
максималните възможности.

Натоварването варира 
в строги индивидуални 

параметри.
Пулсова честота  
180-195 уд./мин.

и лактат над 10 м/мол

Всички видове 
плиометрични 
упражнения, 

изпълнявани с висока 
интензивност и 

максимално усилие.

Ш
ес

т
а 

зо
на

Шеста зона
Анаеробен-алактатен механизъм
Максимална ефективност на мускулната дейност.
Усъвършенстване на КрФ
Мускулни влакна
Тип 2б
Свързва се с изграждане на взривна сила и бързина 
при ските.
Изчерпаване от 5” до 20”.
Възстановяване от 30” до 2 мин.

Малък и среден обем с 
максимална интензивност.

Подготвителни и 
състезателни микроцикли.

Интервален метод с 
интензивност 95-100% от 

макс.
Натоварването варира 
в строги индивидуални 

параметри.
Пулсова честота
170-175 уд./мин.

и лактат над 3 м/мол

Спринтови отсечки
Специализирани бързи 

подскоци
Специализирана 

работа с утежнения

1.1. Тренировъчни средства и методи при развиване на издръжливостта при 
подрастващите скиори. Примерни тренировъчни модели.

• Кросове – продължително бягане в аеробен режим. Провежда се в парк, гора и др. 
с равнинен или разнообразен терен.

• Променливо бягане – продължително кросово бягане с променливо темпо в ае-
робно - анаеробен режим.

• Колоездене.

• Стационарно колоездене.

• Ролери.

• Плуване и др.

• Кросове по пресечена местност.
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• Фартлек (игра на скорости) – метод на бягане, провежда се в гора или парк с раз-
нообразен релеф на местността. Темпото е променливо и развива аеробните и 
аеробно-анаеробните възможности.

• Шосейно колоездене

• Планинско колоездене

• Преходи в планината

• Северно ходене

• Катерене

• Ролери

• Координационно – функционален фитнес

• Шосейно колоездене

• Планинско колоездене

• Бягане срещу и по наклон

• Бегова работа за скоростна издръжливост на стадион или терен с гладко земле-
но покритие

• Всички видове плиометрични упражнения изпълнявани с висока интензивност и 
максимално усилие.

• Спринтови отсечки

• Специализирани бързи подскоци

• Специализирана работа с утежнения

1.2. Специализирани модели на тренировка с колело.

• Шосейно колоездене – равномерно темпо от 6-8 до 15-30 км пулс 155-165 уд./мин.

• Шосейно колоездене – променливо темпо – бързи отсечки 5-6 х 3-5 мин. през 5 мин. 
Равномерно възстановително педалиране (общ обем 5-6 до 8-10 км , пулс 160-175).

• Колоездене на шосе и в планина от 50 до 70 мин. – пулс 165-170 уд./мин.

• Интервална работа (5 х 5-8 мин. темпово с 85% интензивност – пулс 175-180 уд./мин. 
През 6-8 мин. свободно педалиране.

• Повторна работа чрез колоездене – 3 х 2-3 км през 6-8 мин. свободно педалиране. 
Интензивност 85%, пулс 185 уд./мин.

• Изкачване на планина. Променлив метод: 3-4 х 15 мин. Начин на изпълнение на 
15-те минути: 5 мин. – 87% – 2 мин. -75% – 3 мин. – 90% – 3 мин. -75% – 2 мин. – 
спринт на 90%-100%.

(Почивка между сериите 8-10 мин.)

1.3. Развитие на издръжливостта чрез бегова работа. 

Кросовете или Фартлек моделите имат за цел сформиране на плавна адaптация 
към тренировката за издръжливост – трупане на т.нар. кислородна основа. Прило-
жение при възстановителни цикли в състезателни периоди и ранни подготвител-
ни периоди на подготовка.
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FARTLEK МОДЕЛИ – ИНТЕРВАЛИ

МОДЕЛ 1 
5 мин. леко бягане

200 м Бързо
4 мин. леко бягане 

300 м Втурване 
3 мин. леко бягане 

2-3 серии през 2 мин

МОДЕЛ 2
10 мин. леко бягане

75”ускорено темпо на 80%
150” леко бягане – кросово
60” ускорено темпо на 80%
120” леко бягане – кросово
3 серии 10 мин. леко бягане

МОДЕЛ 3
 подходящо за бързо навлизане в 

спортна форма
10 мин. леко бягане за загряване

30” бързо - 90” леко бягане и 
продължавате както следва

30-75 / 30-45 / 30-30 / 30-15 / 30-15-30
10 мин. Л.Б.

МОДЕЛ 4
10 мин. леко бягане за загряване

ПИРАМИДА на скорост на 60% през 
60” леко възстановително бягане

4-3-2-1-2-3-4 мин.
10 мин. леко бягане за разпускане

OБЩА ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА 65%
Подходяща за средата на 

седмицата, ако времето разрешава
3х1000 м през 3 мин.
3х1200 м през 4 мин.

СТАЦИОНАРНО КОЛЕЛО
Всички модели в рамките на 60-80 мин.

ОТНОВО ФАРТЛЕК МОДЕЛИ
2-4 сери х 3-5 повт. х 30” интензивно 
каране със скорост 85 mph през 3-5 

мин. леко каране в ИВЗ

КРОСОВИ БЯГАНИЯ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Пулс в индивидуалната за всеки зона 
на възстановителна интензивност

Времетраене до 30 мин.

ПОХОДИ
ИВЗ – индивидуална 

възстановителна зона

ИЗДРЪЖЛИВОСТ ЧРЕЗ ИГРИ С 
ТОПКА

2. СИЛОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ СКИОРИ АЛПИЙЦИ

При елитните скиори при завой е измере-
но натоварване за кратко време до и над 
800 кг натиск. Тези сили са насочени към 
цялото тяло. Добре развитото ядро на 
опорната мускулатура и високата ста-
билност са също толкова важни, колкото 
и мощните бедра на скиора. Ските изис-
кват поредица от сложни взаимодейст-
вия между мускулите на горната част, 
мускулите на долната част на тялото и 
централната нервна система. По съще-
ство, движението се осъществява под 
въздействие силата на мускулите, под-
помогнати от съответните връзки и 
сухожилия. Движенията се контролират 
от схемата на координиране на нервните 
импулси, изпращани до мускулите, които 
от своя страна се регулират от нервни-
те контролни механизми на централната 
нервна система. Протичането на нервни-

те импулси от мозъка и гръбначния мозък се осъществява посредством сложната 
и добре организирана структура на нервната система. За да извършат основни-
те ски движения, изискващи баланс, кантиране, упражняване на натиск, въртеливо 
движение и пренос на тежестта на тялото, ЦНС и подкоровите й дялове извърш-
ват контрола на мускулните контракции и респективно на специалните движения 
в ските.
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Определение за сила – „Силата представлява максимално усилие което мускул или 
мускулни групи могат да генерират срещу дадено съпротивление“

Мускулите се делят на големи и малки мускулни групи 

• Големите са: бедрените мускули на краката – предно (квадрицепс) и задно (би-
цепс) бедро, гърбът – и гръдните мускули. 

• Малките са: мускулите на ръцете – рамо, бицепс, трицепс, пред мишница, корем-
ните мускули и прасците на краката.

Видове мускулни влакна

Има три основни вида мускулни влакна:

• Бързи – уморяващи се (силно).

• Бързи – уморяващи се (по-бавно).

• Бавни – устойчиви на умора.

Бързите силно уморяващи се мускулни влакна предизвикват най-голямо напреже-
ние. Бързите влакна, при които умората настъпва по-бавно, произвеждат по-слабо 
напрежение, а бавните произвеждат най-малко напрежение и в резултат на това се 
считат за най-устойчиви на умората. 
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Видове мускулни съкращения

• Концентрично усилие (миометрично). Проявява се при съкращаване на муску-
ла, като силата на действие е срещу посоката на движението (генерираната 
сила превишава външното съпротивление). 

• Ексцентрично (плиометрично) усилие. Прояваява се при разтягане (удължава-
не) на мускула, като силата е по посока на движението (външните сили, произве-
дени от собственото тегло, от еластичността на ските или от съответните 
уреди, превишават генерираната вътрешна сила).

• Изометрично (статично) усилие. При него се уравновесяват вътрешните и 
външните сили, т.е. произвежда се сила, без да се променят линейните размери 
на мускула. 

• Изокинетично (равномерно) усилие. При него напрежението на мускула се оп-
ределя от скоростта на външното въздействие, което с помощта на специ-
ални устройства може да се поддържа на определено постоянно равнище. Това 
създава условия да се натовари максимално мускулът по цялата траектория на 
движението, т.е. съпротивлението е пропорционално на приложената сила във 
всички точки на работния диапазон.

2.1. Видове сила. 

• Обща сила – обща сила на горната и долна част на тялото (този вид сила го 
свързваме с включването на възможно най-голям брой мускулни групи, като се 
цели общо укрепване на свързочния и мускулен апарат. ОФПодготовка моделира 
локалната и общата сила, формирани от неспецифични упражнения с общ харак-
тер).

Упражненията за обща сила се използват като средство за изграждане на сила-
та при деца 10-14 г., а при големите за поддържане на общия тонус и силовите 
качества по време на състезателния период. 

• Максимална сила – онези макси-
мални стойности на силата, кои-
то може да достигне даден мус-
кул (или мускулна група) в една 
контракция, независимо от него-
вите размери, при оптимални за 
това условия. Базови периоди на 
подготовка. Строго лимитира-
но прилагане по време на състе-
зателен период, целящ опазване 
от спад на силата с не повече от 
15%. При подрастващите скиори 
прилагането на методи за разви-
тие на максимална сила не е подходящ, поради неукрепналата опорно-двигателна 
мускулатура на гръбначния стълб и ставно-свързочния апарат. Като термин за-
местваме максималната сила при подрастващите с базова сила. 

• Базова сила – начална сила или сила, върху която се изгражда друг тип сила, или 
двигателно качество.

• Взривна (динамична сила-експлозивност) – свързва се с понятието мощ – мак-
симално количество усилие, което може да бъде генерирано от мускул или мус-
кулна група за възможно най-кратко време (развива се целогодишно при ските).
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• Скоростна сила – способност за проявление на мощни бързи и 
силни мускулни съкращения при спортни движения и различно 
външно съпротивление

• Силова издръжливост – онова максимално значение на силата, 
което може да развие даден мускул за сметка на голям брой не-
пределни напрежения.

• Скоростно-силова издръжливост – способност да се поддър-
жа ефективността на бързи мускулни напрежения на фона на 
умора. (Скокове с различно отскачане с един или два крака или 
последователно с ляв и десен крак).

• Специфична сила – специализирани силови упражнения за ските (спецификата 
изисква задължителна прилика на прилаганите упражнения с практикувания 
спорт, но не и задължителна идентичност със състезателното движение).

• Специална сила и силова издръжливост – проявява се при вариативни условия 
на каране – слаломи, спускания… Развиваме я в полеви, същински условия на кара-
не на ски. Например подреждане на трасе при усложнени условия (стръмни накло-
ни с къси отрязъци от пистатта, бабуни, мек терен и т.н.). 

2.2. Особености и параметри при тренировката за сила. 

Особености 

• Честота – колко често трябва да се тренира

• Интензивност – колко тежко трябва да се тренира (характеризира степента 
на усилията и колко време се поддържат, т.е. количеството извършена работа 
за единица време (скорост, съпротивление и др.).

• Време – колко трае една тренировка

• Тренировъчна ефективост – кое упражнение или тренировка ще помогне за 
постигане на индивидуалните цели 

Параметри:

• Серия – серията е най-малката съставна част от тренировката. Изпълнението 
на едно-единствено повторение (максимум) се брои за серия. 

• Повторение – брой пъти, когато се извършва движение по време на серия от 
упражнения. Малък брой повторения с голяма тежест – играждане на основната 
сила, голям брой повторения с по-ниска интензивност – изграждане на издръжли-
востта на мускулите.

• Тежест или работно съпротивление – съпротивлението, с което се работи, 
тренира. 

• Почивка – времето, за което се почива между упражненията и между тренировките. 

• Техника на изпълнение – нашата безопасност и ефективност!!!

2.3. Специални тренировъчни принципи, начини на организация и подходи при ра-
бота с тежести. Основни методи, използвани в силовата подготовка при ски 
алпийски дисциплини. Диапазон на отделните компоненти на натоварването.

Спортните успехи и развитие зависят както от упорития труд, така и от добро-
то познаване на основните тренировъчни принципи, начини на организация и подхо-
ди при тренировката за сила. Тренировъчният принцип, начините на организация и 
подходи са набор от норми.
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• Принцип на прогресивно натоварване – изразява закономерността, че на-
растването на физическите възможности е свързано с пропорционално на-
растване на тренировъчното натоварване. Приложението му се изразява в 
познаване и съобразяване на закономерностите между променливите трениро-
въчни параметри: тежест (интензивност), плътност (време между повторе-
нията), обем (брой повторения в серия) и отделните тренировъчни цели: сила, 
силова издръжливост, аеробна издръжливост и др. 

• Систематизиране на броя и характера на упражненията и сериите – това 
е начин на организация, подреждане, структуриране с изключително широка ос-
нова и приложение. Изразява закономерната връзка между структурирането на 
тренировъчната програма под влиянието на множество параметри (общ обем, 
почивки, средна интензивност и др.) и постигането на ефект, задоволяващ тре-
нировъчните цели. 

• Принцип на изолацията – характеризира възмож-
ностите на мускулите да бъдат тренирани с движе-
ния, натоварващи ги по отделно, така че мускулната 
група да работи условно самостоятелно и целенасо-
чено в най-голяма степен. Културистични методики. 
В хода на силовата подготовка на скиорите трябва 
да се подходи внимателно към използването на този 
принцип. Създава се предпоставка за по-висока силова 
издръжливост, правилно заучаване на техники, обра-
ботване на силата в повече ставни ъгли, не са трав-
матични и подготвят мускулно-ставния апарат за 
по-интензивна силова работа. Особено приложим в 
ранните етапи на подготовка. 

• Метод на ексцентричното, бавнодинамично тре-
ниране с един крайник. 

Нашият практически опит със спортисти от сило-
вите спортове показа, че този метод осигурява екс-
тремално въздействие върху нивото на повишаване 
на силата. Особено в състезателен период, тъй като 
се предполага че, че координационните механизми на 
клетъчно ниво (взаимодействието между мускулни-
те съкратителни белтъци актин и миозин, ензимни-
те и хормоналните реакции и т.н.) са в голяма степен 
усъвършенствани. 

• Принцип на комплексността (ефективността, 
функционалността). 

Функционално-координационна тренировка (виж по-на-
долу). Този принцип на тренировка е противоположен 
на изолацията и го свързваме с развиване на качеството ловкост в ските. Изра-
зява необходимостта и ползите от прилагането на закон за общата енергийна 
ефективност в тренировките. Този принцип обединава упражненията от прос-
ти в сложни (от едноставни в многоставни). Използва се целево ориентирано, 
най-вече като част от фитнес програмата за функционална ефективност при 
ските. Концепцията на функционалната тренировка се състои в ефективност-
та на такъв тип занимания за преноса им в специфични действия и формиране-
то на цялостни двигателни комплекси с тях.
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Усъвършенствайки сложните (цялостни) движения, можем да подобрим като 
цяло координацията, равновесната устойчивост, баланса, силовата издръжли-
вост и ловкост. С други думи, развиваме множество качества едновременно, 
изхождайки от комплексността на ските като спорт. 

• Принцип на реадаптацията – изразява връзката между адаптацията към нато-
варването, прогресът и необходимостта от периодична реадаптация (стрес), 
който да подтикне тялото към ново развитие, към нова спортна цел. 

• Метод на кръговата тренировка – това е метод, редуващ изпълнение на серии 
в кръгове от повече от 3 упражнения без или с малка почивка между подходите. 
Изпълнява се по една серия от упражнение и се минава към следващото. Когато 
се стигне до последното, се започва отначало. Кръгът се повтаря от два до три 
пъти (според тренировъчните цели на програмата).

• Силова ловкост по метода на функционално-координационната тренировка.

Функционално-координационната 
тренировка може да бъде всяка тре-
нировка, която изгражда функция на 
мускулите да изпълняват сложни в 
координационно отношение многос-
тавни движения, бързо и точно, вкл. 
и на фона на умора. Ако я разглеж-
даме като развиваща дадено двига-
телно качество, то приоритетно 
я оприличаваме с ловкостта. За нас 
ловкостта е способност да се из-
пълняват такива движения и тя интегрира останалите двигателни качества 
– сила, бързина и издръжливост, като освен тях се изисква и гъвкавост, пърга-
вина, също баланс равновесна устойчивост и т.н. Ако функцията на мускулите 
е да „покрият“ изискванията за ловкост, която ни помага в карането на ските, 
я наричаме специфична ловкост. Това означава, че за целта се използват спе-
цифичните упражнения, които се посочват в книгата. Ако използваме упраж-
нения с общ характер – клякане, лекоатлетически многоскоци, вдигане от лег, 
т.е. упражнения, които не моделират нищо от техниката на каране, но пък ги 
свързваме едно след друго в бързо изпълнение с минимални почивки, изграждаме 
също функции, но предимно на обезпечаващата система, осигуряваща енергийни 
ресурси на мускулите, които изпълняват общи движения, които нямат отноше-
ние към карането.

Диапазон на отделните компоненти на натоварване

Компоненти на 
натоварването

Силова 
издръжливост

Максимална 
сила

Експлозивна 
сила

Съпротивление – % от max. 60-80 % 93-100 % 10-40 %

Брой на повторенията (в 
серия)

20-40 1-4 10-20

Брой на сериите 3-4 4-6 4-6

Почивки между сериите 1-3 мин. 4-5 мин. 2-3 мин.

Скорост на изпълнение
Средна и над 

средната
Макс. и около 
максимална

Макс.

Годишен цикъл 1 Зона 2 Зона 3 Зона
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Категория на дразнителя

Величина на 
съпротивле-

ние

% oт 

F max

Брой на 
повт. 
в един 
подход

Насоче-
ност

Механизъм
Енергоосигу-

ряване

Пределно 100% 1 Максимална 
Макс. 

активиране 
Анаеробен 
креатин 

Околопределно 95% 2-3 Сила
На ДЕ, 

инервация
Фосфатен 
маханизъм

Голямо 85-95% 4-7
Сила, 

максимум
Макс. 

активиране
Анаеробен 

Умерено  
голямо

75-85% 8-12
Мускулна 

маса

На ДЕ, вътре-
мускулна коор-

динация

Гликолитичен 
механизъм

Средно 65-75% 13-18

Сила и сило-
ва издръж-

ливост, 
мускулна 

маса

Последовател-
но вкл. на ДЕ 
до максимум, 

междумускулна 
координация

Анаеробно – 
аеробен 

механизъм

Малко 55-75% 19-25
Силова  

издръжли-
вост

Последовател-
но вкл. На ДЕ до 

максимум

Аеробно – 
анаеробен 
механизъм

Много малко Под 50% Над 25
Аеробна 

издр.
Посменна 

работа на ДЕ
Аеробен 

механизъм

Методи за развиване на силовата издръжливост

Стандартен метод (с постоянно съпротивление) 80 % от F max

Серии Повторения Почивки

3 – 5 8 -10 3 – 5 мин.

Пирамидален метод (с прогресивно нарастващо съпротивление)  
от 70 % до 90 % от F max

Серии Повторения % От f max Почивки

4 – 5

12 70%

4 – 5 мин.

10 75%

8 80%

6 85%

4 90%

3 95%

2 98%

1 100%

Метод „бодибилдинг” от 65% до 80 % от F max  
(при допълнителни методически изисквания)

Серии Повторения Почивки

3 – 5 6 -10 3 – 5 мин.
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2.5. Тренировъчни средства (упражнения) и методи при развиване на различни-
те видове сила при елитните и подрастващи скиори. Примерни тренировъчни 
модели.

Развиване на обща сила. При високо разрядните скиори използваме многоставни 
упражнения като изхвърляне, обръщане, тласкане на щанга и комбинация от тях с 
ниско съпротовление с цел подобряване на техниката на упражненията в подгот-
вителните периоди. По време на базов и състезателен периоди тези упражнения 
придобиват скоростно-динамичен характер със съпротивление от 60-80% от мак-
сималните възможности с цел инервация и тонизация.

При подрастващите тези упражнения са заменени с медицински топки, ластици, 
гирички, собствено тегло и др. За обща сила при децата се работи целогодишно. 
Използваните методи са повторния и кръговия. Кръгова тренировка.

ПОДАВАНЕ ТЪЧ  
от 1’до 1.30 (12 до 20 удара) 2-3 серии х 30“

ТЛАСКАНЕ ЛЯВА-ДЯСНА РЪКА от 1’до 1.30 
(12 до 20 удара)

Динамичен комплекс „Свличане“ - 
Удар на медицинска топка в земята. 
Движението започва отгоре надолу 

изпълнено с максимално усилие.

КОМПЛЕКС РОНАЛДО х 30” (2 серии) Подаване с два крака Подхвърляне назад

ПОДАВАНЕ ОТДОЛУ  
от 1’до 1.30 (12 до 20 удара)

ПОДАВАНЕ НАЗАД  
от 1’до 1.30 (12 до 20 удара)

ПОДАВАНЕ ЛЯВО-ДЯСНО  
от 1’до 1.30 на страна (20 до 30 удара)
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ВНВ (Високо-Ниско-Високо) 
единични подскоци 

h 60-80 cм

ВНВ (Високо-Ниско-Високо) 
единични подскоци – вариант 

h 60-80 cм

НВ (Ниско-Високо) 
 единичен скок на един крак 

h 40-60 cм

НВВ (Ниско-Високо-Високо) 
последователни подскоци 

h 60-110 cм

НВ (Ниско-Високо) 
единичен скок 

h 60- 30 cм

НВН (Ниско-Високо-Ниско) 
последователни подскоци 

h 40-80 cм

Скоростна сила – всички видове подскоци (вертикал-
ни, хоризонтални, със смяна посоката на движение, 
комплексни развиващи пъргавината и координация-
та).

Скоростно-силова издръжливост – различни видове крачкови многоскоци. Кен-
гуро. Бягане в утежнени условия.

Специфична сила – всички видове изометрия, работа с тялото, специализирани 
упражнения за ските, клек на един крак, различни видове напади и качвания.
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Развиване на специфичната силова ловкост. Примерен силов комплекс от 
функционално-координационен характер, целящи развиване на специфична силова 
ловкост при ските, използвани по време на подготвителния период. (Използвани 
средства: ластици, конуси, препятствия, пудовки, скоростни стълби, TRX, баланс 
бордове, Bosu ball, Swiss ball Landmine и др. приспособления). 
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КОМПЛЕКС 1 КОМПЛЕКС 2
КОМПЛЕКС 3

2 - 3 кръга

Заден напад в три движения с 
изтегляне на ластик над глава

Подскок
Провиране

Обръщане 
клек

Заден напад в три движения с 
изтегляне на ластик над глава

Подскок

изтегляне на ластик над глава

Подскок

3x20 -15 - 12

3x12

x30

x15

x503x12 - 15

3x12 - 15
НВН
3x10

40-60 см.

Клек с дъмбел
3x20 -15 - 12

3x20 -15 - 12

Изо коремна преса

Back

Арнолд прес

по 1 минута или брой
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Специална сила – развиваме я в полеви, съ-
щински условия на каране на ски. Например 
подреждане на трасе при усложнени усло-
вия (стръмни наклони с къси отрязъци от 
пистата, бабуни, мек терен и т.н.).

Наблюденията на нас треньорите върху 
проявлението на компонента сила в хода на 
състезателно каране на ски, ще послужат 
за отправна точка при разработване на ин-
дивидуален модел за скоростно-силова под-

готовка на всеки състезател. Индивидуалният подход в кондиционната подготов-
ка, съобразен със заложените силни морфо-функционални страни на скиорите, ще 
даде възможност на треньора да изгради разнообразието от двигателни умения.

Като заключение отново бихме искали да подчертаем, че развиването на специал-
ната сила в ските трябва да става при всички случаи съобразно „принципа на един-
ство между физическата и техническата подготовка”. От такъв аспект, стар-
ши треньорът по ски работи върху техниката на каране на ски на основа нивото 
на физическите качества, които притежава скиорът, а кондиционният треньор 
– развива двигателните качества във връзка с нивото на техническите умения, 
разработвани от старши треньора!

Обобщено, съобразяването с генетичните дадености и със силните морфо-функ-
ционални страни на състезателите е сериозният ориентир в избора на методите 
и средствата за тяхната силова подготовка. Препоръчителни в това отношение 
са методите на повторно и интервално натоварване, както и този на плиомет-
рични усилия (използване на скокови упражнения в дълбочина, от високо на ниско); 
методът на плиометрично натоварване е силно позитивно въздействащ върху ни-
вото на максималната сила на скиорите. 

3. БЪРЗИНА ПРИ СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ.

Определение за Бързина – способността 
на човека да извършва движения с голяма 
скорост и честота в продължение на мини-
мален за дадените условия период от вре-
ме.

Анатомичната структура на долните и 
горните крайници определя по-голяма бър-
зина при движенията с ръцете, в сравнение 
с тези с краката. В спорта бързината се 
среща под три форми:

Форма 1: Бързина на двигателната реакция (особено при ските тази форма се 
развива целогодишно).

Постановка на проблема.

Бързината на реакцията като едни от компонентите на качeството бързина в 
спорта има изключително важно влияние върху спортния резултат.

От подаването на сигнала, неговото възприемане и последователно реагиране из-
минава кратък период от време.Това е т.нар. латентно време, което в своята 
последователност има пет момента:
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• Поява и възприемане на сигнала в рецептора.

• Предаване на сигнала в ЦНС

• Преминаване на сигнала от ЦНС и нервните клетки към формирането на ефек-
торен сигнал.

• Предаване на сигнала от ЦНС към мускулите.

Възбуждане на мускулите и поява на 
механична активност, т.е. това е 
моментът на същинското реагиране, 
което по същество е видимата стра-
на на реакцията.

„Най-ефикасни резултати при тре-
нировки за реакция се постигат, ко-
гато се търсят упражнения, близки 
до технико-тактическите действия 
в обстановка, сходна със състезател-
ната“.

По този начин в кората на главния мозък се създават трайни условно-рефлекторни 
връзки, което е свързано с непрекъснато усъвършенстване на двигателните процеси.

За усъвършенстване на бързината на реакцията голяма роля играе включването на 
упражнения със скоростно-силов характер.

Форма 2: Чиста бързина което се свързва с преодоляване на определено разстоя-
ние за възможно най-кратък период от време – разгъването на краката при подско-
ците, крайно усилие при хвърляне и т.н. (целогодишно, в ски сезона строго лимити-
рана като реализация поради многото специфични фактори)

Форма 3: Изпълнение на често повтарящи се циклични действия – срещат се 
при бягането, плуването, колоезденето и др. Свързваме го със Скоростна издръж-
ливост, която се прилага при ските (6-12 седмици).

Във всичките си проявления бързината зависи от подвижността на нервните про-
цеси, функционалното състояние на анализаторите, скоростта на обменните про-
цеси, силата и еластичността на мускулите.

От физиологична гледна точка по-голяма бързина се постига, като се повиши ла-
билността на кората на главния мозък чрез тренировка с максимална честота на 
дразнителя. (Всички честотни упражнения, които ние прилагаме в програмата).

Пъргавина – способността на спор-
тиста да сменя посоките на движе-
ние бързо и ефективно. Физическо ка-
чество, обединяващо БЪРЗИНА, 
гъвкавост, мощ, баланс и координация 
(целогодишно).

Координация – способността за син-
хронизация на мускулната дейност 
при изпълнение на мускулно движе-
ние, възможно най-точно и адекватно 
със съответната скорост и интен-
зивност.
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Видове координация:

• Генерална (целогодишно развитие).

• Ръка – око (целогодишно развитие).

Предлагаме следните обобщени методически изисквания при тренировъчна работа 
за бързина:

1. Мястото на упражненията за бързина е в началото на основната част на тре-
нировката, след проведено много добро разгряване – общо и специално.

2. Упражненията се изпълняват с максимална интензивност или близка до нея, с 
цел активиране на максимум двигателни (моторни) единици.

3. Набляга се върху стремежа за постигане на максимална амплитуда при единич-
ните движения, изпълнявани за възможно най-кратко време.

4. С цел недопускане на акумулиране на умора и изчерпване на креатинфосфата в 
мускулите, продължителността и броят повторения при изпълнение на упраж-
ненията да са малки (продължителност 2-8 секунди и повторения 1-5 в серия); 
броят серии се определя от момента, в който се отчете „отслабване” на ско-
ростния компонент в изпълнение на движението – понижаване бързината на из-
пълнение ще обуслови изместване на акцента на работата в насока скоростна 
издръжливост.

5. Интервалите от време за почивка между изпълненията на отделните упражне-
ния (ориентировъчно 1,5-3 минути) трябва да позволяват достатъчно възста-
новяване – в рамките на една тренировка 100% възстановяване на мускулния 
креатинфосфат, включително отстраняване на натрупания лактат, нормали-
зиране на концентрацията на калциий и други, е невъзможно.

6. Общата продължителност на тренировъчното занимание, извън времето за 
разгряване и посттренировъчно разпускане, следва да е в рамките на 20-30 ми-
нути;

7. При упражнения за бързина, във всички случаи се цели отчетливо проявление на 
скоростния компонент, като тези упражнения могат да се съчетават със спе-
цифични упражнения за взривна сила. 

8. Препоръчителни са и средно интензивните тонизиращи силови упражнения, 
които оказват положителен последействащ ефект върху развиване на бързи-
ната.

9. В седмичния тренировъчен цикъл, броят на тренировките варира между 2-3. В 
състезателен период те могат да се провеждат под формата на активация 
през 2-3 дни с продължителност 15-20 минути (след специалната подготвител-
на част на тренировката).
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Тренировъчни модели за развитие на бързината през годишния цикъл при ските.

Базово загряване+бегови упражнения

• 400-800 м леко бягане (комбинация от смесено подскочно бягане, бягане назад, 
странично с ляво и дясно рамо).

• СЛАЗ (специално лекоатлетическо загряване).

• Загряване по звена (5-6 мин).

• Раменен пояс (въртеливи движения в ставите във всички равнини).

• Зона на шията и главата (въртеливи движения на главата).

• Зона на кръста (въртеливи движения).

• Наклони, напади – странични, основни, пружиниращи с махове на ръцете.

• Стречинг на земя (3-4 упражнения).

• Махове (основни и странични).

• СБУ (специални бегови упражнения) 6-7х2х15-20 м (6 или 7 упражнения, изпълнени 
х 2 пъти х 15 или 20 м):

1. Ситно бягане; 

2. Бягане с изнасяне подбедрицата назад;

3. Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак;

4. Бягане с опънати колена;

5. Ходене с високо коляно;

6.  Предно колело (изнасяне на маховия крак нагоре и напред, образуващо кръгово 
движение);

7. Бягане с високо повдигнати колена.

• Ускорително бягане 4х40-60 м (Техника и Ритъм) Бягане с удължена и честотна 
крачка

• Смесено бягане 2х20 м

РЕАКЦИЯ БЪРЗИНА №1

Kомплекс за бързина и отскокливост

• Висок старт 2х20 м вработване.

• Падащ старт 4х8 м за техника на инстиктивно стартиране. 

• От позиция полуклек - Сигнал-Отскок-Стартиране (2 серии х 3 старта х 10 м) 
През връщане и 3 мин. почивка между сериите. 

• Спринтови отсечки 3 серии х 2 х 30 м през връщане и 3 мин. 

• Лицев подскоk със смяна на краката върху платформа или блок 30-50 см, 3х20 
повторения.

• Подскоци на глезен с опънати колена и изнасяне на пръстите на краката на висо-
ко, 3х20 повторения.

• Комплекс опорна мускулатура.
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РЕАКЦИЯ БЪРЗИНА №2

Tипова тренировка за бързина 
Акцент върху старта и стартовата реакция 

Комплекс за бързина на старта и стартовата реакция +  
скокови модел, и медицинска топка

• Ситно бягане на място сигнал-стартиране

• Ножица сигнал-стартиране

• Странична ножица сигнал-стартиране

• Подскоци на глезен сигнал-стартиране

• Позиция висок старт-нисък старт 1-2 сигнал-стартиране

• Ситно бягане на място сигнал-клек-стартиране

• Шестте упражнения, изпълнени х 2 серии всяко, през леко връща-
не ходом и 3 мин. почивка между сериите

• Лицев подскок със смяна на краката върху предмет, 3х20 повто-
рения

• Комплекс медицинска топка кръгов вариант (виж по-горе за модел)

ТАЗИ ТРЕНИРОВКА ИЗИСКВА МНОГО ДОБРО ЗАГРЯВАНЕ И ВРАБОТВАНЕ

Tипова тренировка за тонизация и вработване 
Линейни и странични честоти. Ритъм на бягане

• Смесено ръченично бягане 6х20 м

• Смесено ръченично бягане с изнесено високо коляно 4х20 м

• Ситно бягане върху белези 6х10 белега през 50 см

• Ситно бягане с високо коляно върху белези 4х10 белега през 1 м

• Странично с високо коляно върху белези 6х10 белега през 1 м

• Кариока 4 серии х 2 минавания х 20 м, съответно с Л. (ляво) Д. (дясно) рамо

• Зигзагообразно бягане – белези 2х3х20 м

• Подскок разкрачка върху конуси 6х10 конуса 

• Висок старт 4 серии х 2 пробягвания х 20 м за Т-Р (техника и ритъм)

• Подскоци отдолу 3х10 повторения

• Комплекс коремна и гръбна преса 3х12-20 (като се комбинират)

Tипова тренировка за тонизация и вработване 
Линейни и странични честоти. Ритъм на бягане

• Смесено ръченично бягане 6х20 м

• Смесено ръченично бягане с изнесено високо коляно 4х20 м

• Ситно бягане върху белези 6х10 белега през 50 см

• Ситно бягане с високо коляно върху белези 4х10 белега през 1 м

• Странично с високо коляно върху белези 6х10 белега през 1 м

• Кариока х 4х2х20 м ляво-дясно рамо (виж по-горе)

• Зигзагообразно бягане – белези 2х3х20 м

• Подскок разкрачка върху конуси 6х10 конуса 

• Висок старт 4х2х20 м Т-Р (техника и ритъм)

• Подскоци отдолу 3х10 подскока

• Комплекс коремна и гръбна преса 3х12-20 повторения
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4. ГЪВКАВОСТ 

Tова е свободата в ставите и връзките, еластичността на мускулатурата. 

При ските имаме статични продължителни напрежения, които възпрепятстват 
работата на мускулните помпи и ограничават кръвоснабдяването и доставка-
та на кислород до мускулните клетки – това означава, че енергийните ресурси в 
клетъчните митохондрии бързо ще се изчерпват. Нивото на гъвкавост е извест-
на гаранция за противодействие на травматизма и фактор, влияещ положител-
но върху проявлението на ловкостта. Поради това, подвижността се определя 
като способност, а гъвкавостта като качество, влияещо позитивно върху под-
вижността.

За гъвкавост се работи както комплексно, така и разделно за горна и долна част на 
тялото. Много от двигателните действия в спорта зависят от възможностите 
да се изпълняват движения с голяма амплитуда, т.е. от нивото на гъвкавост на 
тялото. В спортно-тренировъчната практика се използва както пасивният, така 
и активният стречинг, както изометричният, така и динамичният. Пасивният 
динамичен стречинг се осъществява с помощ от партньор и има по-голям пренос 
върху гъвкавостта, но е и потенциално по-травматичен. Ние използваме динамич-
ния в началото на тренировката и пасивния в края на тренировката. За гъвкавост 
се работи целогодишно като горещо препоръчваме системата Йога особено за на-
чалния стадии на спортна подготовка.

Кратки методически указания

1. Упражненията за гъвкавост трябва да се изпълняват след добре разгрят опор-
но-двигателен апарат. Загретите мускули изискват подходящо тренировъчно об-
лекло и подходяща температура  в тренировъчните помещения.

2. Тъй като гъвкавостта в опре-
делена става не гарантира така-
ва и в друга, препоръчително е да 
се работи диференцирано първо 
за една и след това за друга ста-
ва.

3. Регулатор на амплитудата на 
движение при упражненията за 
гъвкавост е усетът за лека болка 
и напрежение. Затова внимание-
то трябва изцяло да е насочено 
към прецизното изпълнение на уп-
ражненията с цел недопускане на 
преразтягане и травми.

4. Качеството гъвкавост е до 
известна степен и генетично 
заложено в опорно-двигателния 
апарат. Облагодетелстваните 
от природата в това отноше-
ние, притежаващи солиден резерв 
от гъвкавост, е достатъчно да 
я поддържат чрез редовни стре-
чинг упражнения във всяко трени-
ровъчно занимание.
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5. ЛОВКОСТ – БАЛАНС – РАВНОВЕСИЕ

Ловкост – способност за достигане на най-добър резултат за най-кратко време – 
обединяващо качество на всички качества, цитирани по-горе. 

Ловкостта е качество, определящо способността на индивида да решава бързо и 
точно определени двигателни задачи, свързани с изграждането на двигателни нави-
ци и с различни тренировъчно-състезателни ситуации. Тя зависи от способността 
на централната нервна система да координира и дозира усилията на мускулите, 
участващи в силовия спектър на движенията. Ловкостта е най-важното комплекс-
но двигателно качество, зависещо от ефективното реализиране на достигнатия 
потенциал на качествата сила, бързина, гъвкавост. На практика тя обединява тези 
качества и в зависимост от нивото на тяхното развитие се използва (проявява) 
повече или по-малко рационално. Изграждането на отделни двигателни навици пря-
ко зависи от нивото на ловкостта. Затова задачата ни като спортни специалисти 
е да работим за нейното развитие в цялостния ход на тренировъчните занимания. 
При ските тренировката за ловкост се състои от комбинации от няколко упраж-
нения, които имат различна кинематична и динамична характеристика, където се 
прилагат сили с различна големина и времетраене, сменя се посоката на изпълнение 
на движението и т.н. Нещо ценно при работа за ловкост е, че НЕ наблягаме само на 
основните, а и на спомагателните мускули – фиксатори, стабилизатори, антаго-
нисти. Те са потърпевшите при повечето професионални състезатели, защото, 
смятани за второстепенни, не им се обръща нужното внимание в тренировките. 
Или казано и обобщено, работата за ловкост е комплекс от упражнения, където ед-
новременно имаме изискване към бързина, ритъм, пъргавина, сила, издръжливост, 
гъвкавост и много добра координация. 

Примерен комплекс за ловкост:

СТАРТ

ФИНАЛ

препятствие

дунапренен 
басейн

под

дюшек

дюшек

Супермен 
на гръб

Предно 
салто, 
който 

не може, 
прави 

превъртане
Бързо 

преминаване 
през 

топките

Засилка 
и предно 
салто в 
басейна

греда

Бързо 
преминаване 

през греда

3 предни 
кълба

медицински 
топки

малък 
трамплин
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Баланс – Равновесие

Възможността за поддържане на равновесие на тялото при динамично (по време 
на множество движения) или статично (при неподвижна позиция). Това качество се 
свързва с работа за вестибуларния апарат.

За ските от основно значение са вестибуларно-моторните рефлекси. Реагирайки 
на промените на тялото вследствие на непрекъснатите промени на посоката на 
спускане, рефлексите преразпределят мускулния тонус и съветват целия двига-
телен аппарат колко, в каква посока и как да се наклони или изправи тялото, за да 
се запази равновесието. Използват се елементарни форми на тренировка, които 
бързо да се усвояват. Единствено изискване е трениращият да се концентрира и 
постарае да изпълни даденото упражнение по-дълго време. Без висока концентра-
ция, упражненията за равновесие и баланс не носят сериозен тренировъчен ефект:

Примерни упражнения и тренировъчни комплекси: БАЛАНС
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1. Медицински топки

а) ходене;

б) подскок от крак на крак;

в) трупешки подскок.

*Подредбата на топките трябва да е различна на всяка тренировка.

2. Упражнение 3 конуса

Застава се на един крак и се докосва всеки конус с редуване на лява и дясна ръка.

3. Упражнение клек – изправяне на един крак с ръце горе, държащи топка.

*ляв-десен по 5 пъти, задържа се 3-5 секунди на страна.

4. Кълбо напред – везна

– 2 кълба напред – везна;

– 3 кълба напред – везна.

*Същото се повтаря и назад.

5. Ходене по греда

– с отворени очи;

– с едно затворено око;

– със затворени очи.

6. Баланс – стоене на висилка

*При добър контрол се подава топка за допълнителна трудност.

7. БАТУТ

а) Самостоятелни подскоци;

б) Скиорски подскоци - ляво, дясно;

в) Подскоци с внимание към топка - във всички посоки;

г) Скиорски подсоци с топка;

д) Подскоци с пръчка - 20 единични;

е) Подскоци с пръчка - опит за двойно преминаване.

8. Скокове от батута на дюшек

а) 2-3 високи скока за добър контрол при приземяване;

б) 5 падания ляво - 5 дясно;

в) Супермен - приземяване на корем;

г) Супермен с предно превъртане (пада се на гръб);

д) Супермен с предно превъртане, но се пада на крака;

е) Предно салто (приземяване на дюшек);

ж) Задно салто (приземяване на дюшек);

з) Предно салто на батута;

и) Задно салто на батута;

й) Комбинация от предно и задно салто на батута;

к)  Комбинация от предно салто на батута и моментално предно премятане на 
дюшека / пада се на гръб;

л)  Комбинация от предно салто на батут и моментално второ предно с приземя-
ване на дюшека;

м) Комбинация от задно салто на батута и второ такова с излизане на дюшека.
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VIII. Типови тренировъчни програми – примерни модели на 
тренировки и насоки в зависимост от периода на подготовка.

При съвременната концепция за кондиционна подготовка детайлите правят тре-
нировката на 100% ефективна, както и това, че написването на тренировъчна про-
грама за даден състезател от разстояние е практически невъзможно да сработи с 
най-висока ефикасност.

Работеща тренировка се формира в хода на заниманието и личната преценка на 
треньора за включваните в нея средства, както и тяхната дозировка и подредба.

Колкото и да се модернизират стредствата и методите, почти всичко е извест-
но, затова единственият фактор е треньорът, който трябва да подбере стред-
ствата и да ги подреди в отделната тренировка в седмицата, месеца и годината и 
да ги дозира, за да може КПД на тренировката да бъде на най-високо ниво.

Както тренираме нашия състезател, може да очакваме, че и така ще се състезава.

Организмът на човека е самоуправляваща се и самоорганизираща се система, зато-
ва той проявява и изборност и толерантност на прилаганите към него средства.

Главните въпроси, с които трябва да се занимаем, преди да приложим някои от мо-
делите на тренировка са:

1.  Какъв трябва да е подборът на средствата и методите за развитие на физиче-
ските 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 
интересът към тази материя, тъй като се знае, че физическата подготовка е 
нещо, което в много от случаите се свързва с нещо допълнително, скучно нато-
варващо действие, сравнявайки се със специфичния спорт?

3.  Каква трябва да е структурата на натоварването и съответно структурата 
на възстановяването – почивката?

4.  Какъв трябва да бъде контролът върху различните страни на подготовката?

КОМПЛЕКСНА ПОДГОТОВКА – МОДЕЛИ

Мезоцикъл 1 
Преходен етап – м. април (4 седмици)

С цел и задачи: 

Развитие на аеробни възможности, обща кондиция, обща сила (ОФП). Възстанови-
телни тренировки. Начало на стабилизиране на травми и болкови усещания, натру-
пани през ски сезона. Едноразово планиране в зависимост от ски подготовката. 
Разтоварващ микро цикъл – активна почивка.
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Мезоцикъл 2
Подготвителен период 1 – м. май – (4 седмици)

С цел и задачи: 

Развитие на аеробни възможности, обща кондиция, обща сила (ОФП). Провеждане 
на встъпителните медицински, функционални и педагогически тестове. Еднора-
зово и двуразово планиране на подготовката в зависимост от учебната програма 
на състезателите. Начало на обучение в специализирани тренировъчни средства 
на новите състезатели в отбора. Създаване на система за контрол и управление 
на тренировъчния процес. Изграждане на система за медикаментозно и физикално 
възстановяване. 

 Мезоцикъл 1 – Мезоцикъл 2
(8 седмици)

Примерна седмична програма за периода

ПОНЕДЕЛНИК Обща издръжливост – стабилизация-гъвкавост

ВТОРНИК Координация 

СРЯДА Обща сила – силова издръжливост – функционален фитнес

ЧЕТВЪРТЪК Обща издръжливост – стабилизация-гъвкавост

ПЕТЪК Обща сила – силова издръжливост – функционален фитнес

СЪБОТА Обща издръжливост Физикално възстановяване

Мезоцикъл 3 
Изграждащ период 1 – юни (4 седмици)

С цел и задачи: 

Развитие и усъвършенстване на аеробно-анаеробната издръжливост. Изграждане 
на базовата сила и полагане на основите на скоростната сила. Работа върху бързи-
ната, координационните способности и пъргавината. Работа върху гъвкавостта. 
Прилагане на специализирани комплекси, насочени към ски спецификата. Обучение 
в тренировъчни средства.

Примерна седмична програма за периода – варианти на избор

ПОНЕДЕЛНИК
А) Темпова издръжливост Б) Функционален фитнес. 

Силова ловкост – изометрия, 
скоростна сила

ВТОРНИК
А) Бързина – скорост – 
координация – пъргавина – 
комплексност

Б) Сила – специална

СРЯДА А) Скоростна издръжливост Б) Физикално възстановяване

ЧЕТВЪРТЪК
А) Йога –  
акробатика – баланс 

Б) Възстановително 
бягане – крос

В) Игра

ПЕТЪК
А) Бързина – скорост – 
координация – пъргавина – 
комплексност

Б) Сила – специална 

СЪБОТА А) Скоростна издръжливост Б) Физикално възстановяване
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Мезоцикъл 4
Изграждащ период 2 – юли – средата на август (6 седмици)

Цел и задачи: 

Развитие и усъвършенстване на анаеробния капацитет на организма. Полагане на-
основите на изграждане на максималната сила, преминаване към скоростна сила. 
Поддържане на нивото на бързината, повишаване на координацията и пъргавината. 
Прилагане на специализирани комплекси. Усъвършенстване на техниката при из-
ползване на тренировъчните средства. Повишаване на мобилността и гъвкавост-
та на тялото.

Примерна седмична програма за периода – варианти на избор.

ПОНЕДЕЛНИК
А) Специализирана 
тренировка  
за гъвкавост

Б) Гъвкавост в  
движение. Темпова 
издръжливост

В) Силова ловкост –
изометрия,  
скоростна сила

ВТОРНИК

А )Специализирана 
тренировка  
за гъвкавост

Б) Бързина – скорост 
– координация –  
пъргавина –  
комплексност

В) Максимална сила – 
специална скоростна 
сила

СРЯДА

А) Специа-
лизирана 
трени-
ровка за 
гъвка-
вост

Б) Ско-
ростна 
издръжли-
вост

В) Ско-
ростна 
сила

Г) Обща 
издръжли-
вост

Д) Сила на 
горната 
част на 
трупа

Е) Въз-
становя-
ване

ЧЕТВЪРТЪК
А) Йога – Акробатика 
– баланс – ОФП

Б) Игра В) Възстановително 
бягане – крос

ПЕТЪК
А) Бързина – скорост –  
скоростна сила – координация – 
пъргавина – комплексност

Б) Максимална сила – 
скоростна сила

СЪБОТА
А) Специализирана 
тренировка  
за гъвкавост

Б) Скоростна  
издръжливост

В) Физикално  
възстановяване

НЕДЕЛЯ А) Поход Б) Почивка
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Мезоцикъл 5
Специализирано изграждащ период от средата на м. август до края на м. септември

Цел и задачи: 

Поддържане на нивото на аеробната и силовата издръжливост. Поддържане на ни-
вото на бързината, координацията и пъргавината. Запазване на структурата на 
поддържане на максималната сила със свободна тежест в зависимост от момент-
ното състояние на състезателите под контрола на главния треньор по ски. Значи-
телно намаляване на обема и увеличаване на интензивността.

ПОНЕДЕЛНИК Бързина със скоков и модел

ВТОРНИК
Сила със скокови модел от скоростно-силов характер и акцент 
върху скоковата издръжливост

СРЯДА
Тренировка от специфичен характер – издръжливост, или 
тренировка с характер на обща издръжливост. Частично 
възстановяване

ЧЕТВЪРТЪК
Възстановителен ден. Тренировка от смесен характер. Кросово 
бягане, ОФП (малки тежести, медицинска топки комплекс, 
опорна мускулатура)

ПЕТЪК Бързина, скокови комплекси.

СЪБОТА Сила, темпова издръжливост. Модел Фартлек. Възстановяване

НЕДЕЛЯ Почивка

Мезоцикъл 6-9
Педсъстезателен и състезателен период – м. октомври, ноември и декември

Цел и задачи: 

• Поддържане на нивото на максималната и скоростна сила. 

• Поддържане нивото на силовата ловкост в зависимост от моментното със-
тояние на състезателите под контрола на главния треньор по ски. 

• Усилена работа върху мобилността и гъвкавостта на тялото. 

• Умерен обем и интензивност в натоварванията.

Мезоцикъл 10-11-12
Период на основни състезания – месеци (януари, февруари и март)

Цел и задачи:

• Пренасяне на физическото натоварване изцяло на ски пистата.

• Прилагане на възстановителни тренировки.

• Работа върху баланса.

• Работа за координация.

• Поддържане на нивото на скоростната сила.

• Поддържане на пъргавината. 

• Провеждане на моделирани тренировки за активация преди състезание.
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ТИПОВИ ТРЕНИРОВЪЧНИ МОДЕЛИ  
С КОМПЛЕКСНА НАСОЧЕНОСТ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВАТА.

МОДЕЛ 1

Тип тренировъчен модел ОФП – комплексен характер

Цел и задачи. Използвани 
методи на тренировка

Техника и ритъм на бягане. Развитие на обща 
сила и издръжливост. Повторен, интервален, 
интервално-променлив

Приложение
Стабилизиране и поддържане на постигнатия 
ефект след интензивни, специализирани 
натоварвания

Принципна динамика на 
възстановителния процес

6 - 24 часа

Енергийни ресурси – ПЧ уд./мин. Аеробно - анаеробен механизъм / 140-165

• 800 м леко бягане (комбинация от смесено подскочно бягане, бягане назад, странич-
но с ляво и дясно рамо).

• СЛАЗ (специално лекоатлетическо загряване).

Загряване по звена (5 - 6 мин):

– раменен пояс (въртеливи движения в ставите във всички равнини);

– зона на шията и главата (въртеливи движения на главата);

– зона на кръста (въртеливи движения);

– наклони, напади – странични, основни;

Стречинг на земя ( 3 - 4 упражнения);

• Махове (основни и странични).

• СБУ (специални бегови упражнения) 6-7х2х15-20 м (Т) (Техника):

1. Ситно бягане.

2. Бягане с изнасяне подбедрицата назад.

3. Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак.

4. Бягане с опънати колена.

5. Ходене с високо коляно.

6.  Предно колело (изнасяне на маховия крак нагоре и напред, образуващо кръгово 
движение).

7. Бягане с високо повдигнати колена.

• Ускорително бягане 4х60 м (техника и ритъм). Бягане с удължена и честотна крачка.

• Честоти:

1. Ситно върху белези 2 х 15-20 м.

2. Ситно странично върху белези 2 х15-20 м (ляво, дясно рамо).

3. Кръстосана стъпка 2х15-20 м (ляво, дясно рамо).

• Подскоци:

1.  Подскок на един крак върху платформа (40 см) с изнасяне на коляното на махо-
вия крак напред и на горе в координиран ритъм на ръцете. 3х2х10 (Т) (Техника).

2. Подскок със странично преминаване през платформа (30 см) 3х30“.
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• Препятствия 10 бр. – странично преминаване с остро коляно (ляво и дясно рамо) 
2х2х10/2‘

• Силов комплекс х 2 пъти, като се редуват в кръгов вариант упражненията през 
2-3 минути почивка:

1.  Ластик – страничен напад ляво-дясно рамо х10.

2.  Качване с медицинска топка 5 кг на плаформа (50 см) с изнасяне над главата 
горе х10.

3.  Подскок отдолу (полуклек подскок) х10.

4.  Свиване на подбедрицата от лицев лег с ластик или медицинска топка х10.

• Силово вработване с медицинска топка 3‘

• Комплекс опорна мускулатура х 2 серии, като се редуват в кръгов вариант

1. Коремна преса с медицинска топка 3 кг х 15 повторения.

2. Гръбна преса изпълнена с медицинска топка 3 кг х12 повторения.

3. Въртене с медицинска топка за странична мускулатура х 30“(руски туист).

• Отсечки 3 х 150 м през 2 мин. ходене (50 м бързо – 50 м леко – 50 м бързо).

• Леко бягане 400 м.

• Стречинг комплекс 5-6 мин.

МОДЕЛ 2

Тип тренировъчен модел ОФП – комплексен характер

Цел и задачи. Използвани 
методи на тренировка

Техника и ритъм на бягане. Развитие на обща 
сила и издръжливост. Повторен, интервален, 
интервално-променлив

Приложение Компенсаторна – Възстановителна тренировка

Принципна динамика на 
възстановителния процес

6 - 24 часа

Енергийни ресурси – ПЧ уд./мин. Аеробно - анаеробен механизъм / 140-165
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• 800 м леко бягане ( комбинация от смесено подскочно бягане, бягане назад, стра-
нично с ляво и дясно рамо).

• СЛАЗ (специално лекоатлетическо загряване)

Загряване по звена (5 - 6 мин.):

– раменен пояс (въртеливи движения в ставите във всички равнини).

– зона на шията и главата (въртеливи движения на главата).

– зона на кръста (въртеливи движения).

– наклони, напади – странични, основни.

стречинг на земя (3 - 4 упражнения).

• Махове (основни и странични).

• СБУ (специални бегови упражнения) 6-7х2х15-20 м (Т) (Техника):

1. Ситно бягане;

2. Бягане с изнасяне подбедрицата назад;

3. Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак;

4. Бягане с опънати колена;

5. Ходене с високо коляно;

6.  Предно колело (изнасяне на маховия крак нагоре и напред, образуващо кръгово 
движение);

7. Бягане с високо повдигнати колена.

• Ускорително бягане 4х60 м (техника и ритъм). Бягане с удължена и честотна 
крачка.

• Набор от упражнения, изпълнени върху препятствия на височина 40-50 см (10 бр.). 
Кръгов вариант на изпълнени в 4 серии х 2 минавания на страна през ходом и 2 
минути почивка.

- странично преминаване с остро коляно (ляво и дясно рамо);

- странично преминаване – ножица (ляво и дясно рамо.

• Подскоци върху платформа – смяна на краката 3х15 повторения.

• Медицинска топка 3 серии х10 удара (кръгов вариант):

– Тъч;

– Странично хвърляне с две ръце от ляво;

– Странично хвърляне с две ръце от дясно.

• Фартлек 11 минути.

1‘ темпо – 1‘ леко, разхлабително бягане.

• Комплекс опорна мускулатура х 2 серии, които се редуват в кръгов вариант:

– коремна преса с медицинска топка 3 кг х 15 подавания;

– гръбна преса с медицинска топка 3 кг х12 подавания;

– въртене с медицинска топка за странична мускулатура х 30“ (руски туист).

• Леко бягане 400 м.

• Стречинг комплекс 5-6 минути.
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МОДЕЛ 3

Тип тренировъчен модел ОФП – комплексен характер

Цел и задачи. Използвани 
методи на тренировка

Техника и ритъм на бягане. Гъвкавост в 
движение – координация. Развитие на обща 
сила и издръжливост. Повторен, интервален, 
интервално-променлив

Приложение Подготвителен период

Принципна динамика на 
възстановителния процес

6 - 24 часа

Енергийни ресурси – ПЧ уд./мин. Аеробно - анаеробен механизъм / 140-165

• 800 м леко бягане ( комбинация от смесено подскочно бягане, бягане назад, стра-
нично с ляво и дясно рамо).

• СЛАЗ (специално лекоатлетическо загряване).

Загряване по звена (5 - 6 мин):

– раменен пояс (въртеливи движения в ставите във всички равнини);

– зона на шията и главата (въртеливи движения на главата);

– зона на кръста (въртеливи движения);

– наклони, напади – странични, основни;

– стречинг на земя (3 – 4 базови упражнения).

• Махове (основни и странични).

• СБУ (специални бегови упражнения) 6-7х2х15-20 м (Т) (Техника):

1. Ситно бягане.

2. Бягане с изнасяне на подбедрицата назад.

3. Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак.

4. Бягане с опънати колена.

5. Ходене с високо коляно.

6.  Предно колело (изнасяне на маховия крак нагоре и напред, образуващо кръгово 
движение).

7. Бягане с високо повдигнати колена.

• Ускорително бягане 4х60 м (Техника и Ритъм). Бягане с удължена и честотна 
крачка.

• Честоти:

1. Ситно бягане върху белези 2 х 15-20 м

2. Ситно странично бягане върху белези 2 х 15-20 м (ляво, дясно рамо).

3. Кръстосана стъпка 2 серии х 15-20 м (ляво, дясно рамо).

• Набор от упражнения, изпълнени върху препятствия на височина 40-50 см (10 бр.) 
Кръгов вариант на изпълнени в 4 серии х 2 минавания на страна през ходом и 2 
минути почивка:

– странично преминаване с остро коляно (ляво и дясно рамо);

– странично преминаване – ножица (ляво и дясно рамо);

– ножица комбинация (ляво и дясно рамо);

– провиране (ляво и дясно рамо);
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– провиране комбинация (ляво и дясно рамо).

• Вертикални подскоци отдолу към гърди 3х10 повторения.

• Медицинска топка – комплекс от упражнения:

– Изпълнение на тъч в стена или с партнъор 2х10 повторения;

– Удари в земя 2х10 броя.

• Фартлек 15 минути

2‘ – 1‘ (бързо – леко).

• Комплекс опорна мускулатура х 2, серии които се редуват в кръгов вариант:

– коремна преса с медицинска топка 3 кг х 15 повторения;

– гръбна преса изпълнена с медицинска топка 3 кг х 12 повторения;

– въртене с медицинска топка за странична мускулатура х 30“(руски туист).

• Леко бягане 400 м.

• Стречинг комплекс 5-6 минути.

МОДЕЛ 4

Тип тренировъчен модел ОФП – комплексен характер

Цел и задачи. Използвани 
методи на тренировка

Техника и ритъм на бягане. Развитие на 
скоростна сила и издръжливост. Повторен, 
интервално-променлив

Приложение Начален – Подготвителен период

Принципна динамика на 
възстановителния процес

6 - 24 часа

Енергийни ресурси – ПЧ уд./мин. Анаеробен - аеробен механизъм / 140-165-185

• 800 м леко бягане (комбинация от смесено подскочно бягане, бягане назад, стра-
нично с ляво и дясно рамо).

• СЛАЗ (специално лекоатлетическо загряване.)

Загряване по звена (5 - 6 мин.):

– раменен пояс (въртеливи движения в ставите във всички равнини);

– зона на шията и главата (въртеливи движения на главата);

– зона на кръста (въртеливи движения);

– наклони, напади – странични, основни;

– стречинг на земя ( 3 – 4 упражнения).

• Махове (основни и странични).

• СБУ (специални бегови упражнения) 6-7х2х15-20м (Т) (Техника).

1. Ситно бягане.

2. Бягане с изнасяне подбедрицата назад.

3. Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак.

4. Бягане с опънати колена.

5. Ходене с високо коляно.

6.  Предно колело (изнасяне на маховия крак нагоре и напред, образуващо кръгово 
движение).

7. Бягане с високо повдигнати колена (ВПК).
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• Ускорително бягане 2х60 м (Техника и Ритъм). Бягане с удължена и честотна 
крачка по наклон за разбиване на скоростната бариера с акцент на преход към 
скоростно-силовия модел.

• Честотни бягания – редуващи се 2 серии през леко връщане:

– Смесено ръченично бягане х 20 м;

– Акцент на единия крак 2х10 м.

• Ускорително бягане 2х60 м (виж указанията по-горе).

• Наклон 12%. Комплекс скоростна сила.

– Високо повдигнати колена

– Крачкови многоскок              } х 30-50 м

– Спринт 

през леко връщане бегом и 3-5 мин. почивка между сериите (изпълнение 3 до 5 
серии).

• Фартлек 3 серии х 5 х 1 минута бягане през 1 минута ходене и 3 до 4 мин. почивка 
между сериите (минутата бягане е разпределена през 20 сек. бързо-спринтово – 
20 сек. леко бягане – 20 сек. бързо-спринтово).

• Комплекс опорна мускулатура х 2 серии, като се редуват в кръгов вариант:

– коремна преса с медицинска топка 3-5 кг х 15 повторения;

– гръбна преса изпълнена с медицинска топка 3-5 кг х12 повторения;

– въртене с медицинска топка за странична мускулатура х 30“.

• Леко бягане 400м. 

• Стречинг комплекс 5-6 мин.

МОДЕЛ 5

Тип тренировъчен модел ОФП – тест на 30 м

Цел и задачи. Използвани 
методи на тренировка

Техника и ритъм на бягане. Развитие на 
бързината и скоковите качества. Повторен – 
интервален

Приложение
Развитие на бързината и скоковите качества 
през всички периоди

Принципна динамика на 
възстановителния процес

6 - 24 часа

Енергийни ресурси – ПЧ уд./мин. Аеробно - анаеробен механизъм / 140-165

• 400-800 м леко бягане (комбинация от смесено подскочно бягане, бягане назад, 
странично с ляво и дясно рамо).

• СЛАЗ (специално лекоатлетическо загряване).

Загряване по звена (5 - 6 мин):

– раменен пояс (въртеливи движения в ставите във всички равнини);

– зона на шията и главата (въртеливи движения на главата);

– зона на кръста (въртеливи движения);

– наклони, напади – странични, основни;

– стречинг на земя 3 - 4 упражнения).

• Махове (основни и странични).
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• СБУ (специални бегови упражнения) 6-7х2х15-20 м (Т) (Техника).

1. Ситно бягане.

2. Бягане с изнасяне подбедрицата назад.

3. Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак.

4. Бягане с опънати колена.

5. Ходене с високо коляно.

6.  Предно колело (изнасяне на маховия крак нагоре и напред, образуващо кръгово 
движение).

7. Бягане с високо повдигнати колена.

• Ускорително бягане 2х60 м (Техника и Ритъм). Бягане с удължена и честотна крачка:

– Смесено бягане х20 м;

– Акцент на един крак 2х10 м ляв-десен (крак).

(Редуват се 2 серии)

• Тропане на място 2х10 сек.

• Висок старт 2х20 м.

• Висок старт 3х30 м (за време).

• Скокови модел:

1. Въже х 2-3 мин. в серия (3-4 серии).

2. Плитко кенгуру х 20 м (3 серии).

3. Дълбоко кенгуру х 10 м (3 серии).

4. Крачкови подскоци х 20-30 м (3 серии).

5.  Подскоци зиг - заг (вляво и вдясно) това са крачкови многоскоци, но с ниско из-
насяне на колената х 20 м (3 серии).

• Комплекс коремна-гръбна преса 3х12-20 повторения.

• Леко бягане 400 м.

• Стречинг комплекс 5-6 мин.

МОДЕЛ 6

Тип тренировъчен модел ОФП – комплексен характер

Цел и задачи. Използвани 
методи на тренировка

Техника и ритъм на бягане. Развитие на 
беговите, скоковите и координационните 
качества. Повторен.

Приложение
Стабилизиране и поддържане на качествата по 
време на подготвителен, предсъстезателен и 
състезателен период.

Принципна динамика на 
възстановителния процес

6 - 24 часа

Енергийни ресурси – ПЧ уд./мин. Аеробно - анаеробен механизъм / 140-165

• 6 мин. леко бягане (странично – ляво, дясно рамо, кръстосана стъпка – ляво, дяс-
но рамо подскочно с изнасяне на ръцете напред и нагоре).

• Загряване по звена раменен пояс (въртеливи движения в ставите във всички рав-
нини).
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• Зона на шията и главата (въртеливи движения на главата вляво и вдясно стречинг).

• Зона на кръста (въртеливи движения, усуквания с изнасяне на ръцете встрани).

• Наклони, напади – странични, основни, пружиниращи с махове на ръцете.

• Разтягащи упражнения за прасец базови позиции.

• Бягане на място, ситни подскоци на един и два крака.

• 5 броя клякания до пълно изпукване на колената и отново ситни подскоци на един 
и два крака + люлеещи подскоци вляво и вдясно.

• Клякане и изправявне със сигнал. Възбуждане на реакцията.

1. СБУ (специални бегови упражнения)

– Ситно бягане 2х15 м;

– Бягане с опънати колена 2х15 м;

– Замятане на подбедриците назад 2х15 м;

– Двоен подскок 2х15 м;

– ВПК 2х15 м;

– Смесено бягане 2х15 м.

2. Кондиционен комплекс – ВПК върху конуси (10 - 12 конуса през леко връщане)

Ритъм. Координация. Техника на бягане.

А) Линейно преминаване х 3 серии

Б) С ляво рамо х 2 серии

В) С дясно рамо х 2 серии

3. Отсечки с широка крачка 3 х 40 м – Ускорителни бягания

4.  Кондиционен комплекс – упражнение за бързина и координация на краката.  
2 х 6-8 повторения през 2 мин.

Старт напред – бързо връщане назад до изходно положение 
отново старт напред – бързо връщане назад.

Указание: Да се следи правилната позиция на тялото.

5.  Кондиционен комплекс – упражнение за изграждане и поддържане на бързината 
на стартовата реакция. Координация. Ловкост.

–  Сигнал – Стартиране – Пипане на конуса –  
Леко връщане назад.

– Вариант А (2 серии през 3’):

1. Бягане на място х 4 серии.

2. Ножичен подскок предно задна равнина х 4 серии.

3. Клякане и изправяне от положение висок старт х 4 серии.

– Вариант Б (1-2 серии през 3’): 

1. Пружиниращо движение на място х 4 серии.

2. Пружиниращо движение на място с ляво рамо х 2-4 серии.

3. Пружиниращо движение на място с дясно рамо х 2-4 серии.

4. С гръб към конуса х 4 серии.

5. Положение лицева опора х 2-3 серии.

6.  Кондиционен комплекс – конфигурация белези, преминаване с връщане леко бя-
гане (4-6 серии).

50 см

3 м

5 м

старт-
финал

двойно стъпване
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МОДЕЛИ НА ТРЕНИРОВКА С ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ЦЕЛ  
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПЕРИОД

ПАСИВНА

ПАСИВНА

30 минути

40 минути
или
2x20 минути 

2 серии х 30-40”
2 кръга х 40 секунди за упражнение през 10 секунди почивка

2 кръга x 30 секунди за упражнение през 10 секунди почивка

РЕГЕНЕРАЦИЯ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

1.

2.

5 минути 

20 минути 
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АКТИВНА

АКТИВНА

30 минути

30 минути

РЕГЕНЕРАЦИЯ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

3.

4.

3 x 6-8

2 кръга х 40 секунди за упражнение 
през 10 секунди почивка

15 минути 

7 упражнения х 2 серии
• Стълба преминаване
• Стълба преминаване с двойно стъпване
• АЕК (акцент на един крак) – специфично упражнение
• АЕК (вътре/вън) 
• Навътре-навън – специфично упражнение
• Сплит 
• 180°

x 40” 

x 20“

2 кръга

x15“
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АКТИВНА

30 минути
леко бягане 

РЕГЕНЕРАЦИЯ
5.

2 кръга х 40 секунди за упражнение 
през 10 секунди почивка

15 минути 

• СБУ (специални бегови упражнения) изпълнявано в група - 
зигзагообразна форма х 15 м

• Ситно бягане
• Бягане с изнасяне на бедрото и подбедрицата назад
• Двоен ситен подскок с изнасяне на коляното на съответния крак
• Бягане с опънати колена
• Ходене с високо коляно (остро коляно)
• Предно колело (изнасяне на маховия крак нагоре и напред, 

образуващо кръгово движение)
• Бягане с високо повдигнати колена (ВПК)
• Смесено бягане (ръченично бягане)
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по 120”

по 60”

по 30” на страна90-120” работа, 5” 
почивка

2-3 кръга  
през 1 минута

по 30” неподвижно,  
30” с повдигане на 

таза

IX. Превенция и възстановяване при ски алпийски дисциплини.

1. Превенция. Превантивно-стабилизиращи упражнения.

Нарекохме този тип упражнения така, поради важността им за превенцията от 
травми и за укрепването на мускулите стабилизатори, фиксатори и антагонис-
ти, играещи основно поддържаща роля в движенията. 

• Липса на достатъчна здравина на мускулите стабилизатори, за които се работи 
от най-ранна детска възраст, всички болки и проблеми, свързани с долната част 
на гърба, са вследствие на слабата коремна, странична и долна гръбна мускула-
тура. Опорната мускулатура, фундамента в ските.

Целта на превантивно-стабилизиращите упражнения е да се извършват бавни дви-
жения в определена позиция на тялото, или на части от него!

Правилна позиция на опорната 
мускулатура при стабилизация

Неправилна позиция на опорната 
мускулатура при стабилизация

Комплекс изометрия



68

OСНОВИ НА КОНДИЦИОННАТА ПОДГОТОВКА ПРИ ПОДРАСТВАЩИ СКИОРИ АЛПИЙЦИ

Програма за стабилизация на кръста

Комплексът се изпълнява по 4-6 серии на упражнение.

Да не се забравя да се диша при изпълнението на всяко движение!!!

x 10 на крак

x 10 бавни движения
х 15 повторения за всяка страна със 

задържане до 5“ на всяко 5-то повторение
x 10 повторения на крак-ръка със 

задържане до 5-8 сек. в поза

Начин на изпълнение – ръката е 
опъната срещуположно на крака в 

диагонална позиция
Упражнение котка

x 12 със задържане  
в горна фаза до 5 - 8 “

Задържане за 30“ Задържане за 20 - 30“
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2. Възстановяване.

Процесите на възстановяване започват още в хода на самото натоварване, про-
дължават след завършването и не спират и след достигане на изходното ниво на 
функциите на организма в покой. Доказано е, че изразходваните енергийни веще-
ства не само се възстановяват след натоварването, но даже се натрупват в по-
вече в сравнение с изходното им ниво. Това състояние се означава като Свръхвъз-
становяване (фаза на суперкомпенсация) на организма и се запазва известно време 
след прекратяване на натоварването.

Свръхвъзстановяване се разглежда като общ биологичен закон, действащ при всич-
ки организми. Неговата същност се състои в подобрена ресинтеза преди всичко на 
АТФ, КрФ и Гликоген. Усилено се ресинтезират и мускулни белтъци, което е и пред-
поставка за мускулна хипертрофия при системни (особено силови) физически нато-
варвания. Наблюдава се следработно увеличаване и на съдържанието на липоидите, 
минералните соли и др. Свръхвъзстановяването е толкова по изразено, колкото 
по-значително е изразходването на енергийните вещества и в условия на систем-
ни нарастващи по тежест натоварвания, то се осъществява все по-интензивно. 
Така се повишава нивото на функционалните възможности на организма. Днес се 
приема, че най-голям тренировъчен ефект може да се постигне, именно когато 
всяко следващо натоварване се изпълнява в периода на свръхвъзстановяване от 
предшестващото.

Възстановителният период се характеризира с висока интензивност на аеробни-
те процеси, което осигурява енергия за протичащите синтезни процеси. Винаги 
след мускулна работа по време на възстановяването кислородната консумация е 
повишена. Прилагането на кратки равномерни бягания в рамките на 4-6 мин., на 
относително спокоен пулс след дадено натоварване, допринася за подпомагане на 
сърдечно-съдовата система да реализира изискването към повишената кислородна 
консумация.

Ускоряване на възстановителния процес.

• Хигиенни средства.

• Достатъчно здрав и пълноценен сън.

• Рационално хранене.

• Предпазване от отрицателни нервно психични натоварвания.

• Разностранност в спортно-тренировъчните занимания.

• Въздържане от тютюнопушене и употреба на алкохол.

• Биостимулиране.

• Ускорено възстановяване чрез малка мощност (кросове, фартлек модели и др.).

• Физикални средства – топлинни, водни и суховъздушни процедури (потапяне в 
басейн с естествени и изкуствени минерални води, суха и влажна сауна и др.).

• Възстановителен масаж (ръчен точков – акупресура, вибро масаж, подводен ма-
саж и др.).

• Приложение на ревулсивни (дразнещи кожата) мазила, стимулиращи периферно-
то кръвообращение, облъчване с ултравиолетови и инфрачервени лъчи и др.

Тези средства чрез действието на механичните, термичните и химичните фак-
тори и по пътя на аферентна импулсация към ЦНС усилват кръвообращението 
стимулират процесите на асилимация, релаксират мускулатурата (разхлабват я), 
с това те ускоряват възстановяването на организма.
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X. Насоки за изграждане на спортна култура и хигиена на 
хранене.

Общи принципи и акценти.

Главният момент във всеки хранителен режим е правилното комбиниране на основ-
ните хранителни вещества – белтъчини, мазнини и въглехидрати. Aко не подаваме 
необходимия градивен материал и енергия за мускулите, няма да получим растеж.

Ежедневно ние поглъщаме с храната много и най-разнообразни по вид и състав ве-
щества. Но не всички вещества, които поемаме, са хранителни, нищо че се пое-
мат с яденето. „Хранителни“ са само тези вещества, които организмът може да 
използва за задоволяване на енергийните си нужди или за производство на тъкани. 
Основните хранителни вещества, които организмът ни е в състояние да усвои и 
да използва за нуждите си, са белтъчините, мазнините и въглехидратите. Те 
се различават помежду си както по своя строеж, така и по свойствата, които из-
пълняват. Затова проблемът, който от дълги години занимава диетолозите, е да 
се определи тяхното оптимално съотношение в дневното меню. За спортистите 
(и по-специално, за тези, които практикуват ски спорт) този проблем е още по-ва-
жен, тъй като от правилната комбинация на белтъчините, мазнините и въглехи-
дратите зависи дали ще отбележим мускулен растеж. 

Относно медикаментозното възстановяване!!!

Изграждане на система за редовен прием на спортно-хранителни добавки.

Добавки, които най-често се използват в спортната практика:

• Протеини

• Аминокисели

• Витамини, минерали и соли

• Антиоксиданти

• Енергетици

• Комплексни въглехидрати

• Продукти усилващи имунната система

Относно храненето

• Закуска

1 чаша (мюсли) създава чувство за ситост за дълго време. Овесени ядки, овесена 
каша (висок процент на фибри минимум 5 гр. на сервиране). Протеин във вид на 
яйца, мляко или кисело мляко. Пълнозърнест хляб.

Основни хранения:

• Обяд – вечеря

Протеини, осигуряващи градивния материал за мускулите. Риба – съомга, риба тон 
и др., които съдържат омега-3 и 6 мастни киселини, имат антивъзпалителни въз-
можности и помагат на имунната система. Червено месо, което съдържа много 
цинк и желязо, които намаляват стреса от тренировките. Пиле – бяло месо, филе 
от пуйка. Свинско месо. Телешко месо.

Забранява се яденето на бургери и всякакви храни от бързоприготвен произход.
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• Ден преди състезанието

Нужда от попълване на гликогеновите запаси. Енергия.

Подходящи храни: пиле, пармезан, спагети, боб, стек телешки със задушени зелен-
чуци и кафяв ориз.

• Ден по време на състезанието

Яденето да се извършва 2 до 3 часа преди началото на тренировката.

Повечето въглехидрати и протеини. Комплексни въглехидрати. (мюсли, мед, суше-
ни плодове, мляко), обичайната закуска!!!

Около 400 ккал, ако може да се поеме! По време на състезанието само вода, банан 
или десертен блок, или неща, които не товарят стомаха.

• След състезанието

Първите няколко часа след тренировка организмът има нужда от протеини. Може 
да се храним със сандвич от пуешка шунка, пиле или риба. Тъй като след натовар-
ване организмът се бори с така наречените свободни радикали, които са причина 
за отслабването на имунната система, е нужно да изберем храна като броколи, 
боровинки, бобени изделия. Колкото по-бързо приемем храна от този род, толкова-
по-бързо възстановителният процес ще започне.

Какво основно трябва да се знае за храната и режима на хранене и какво тряб-
ва да се спазва.

1.  Храната трябва да е съставена от лесноусвояеми продукти.

2.  По-пълно се усвояват сварените и печените храни, а по-трудно – пържените.

3.  Храните се консумират при температури около 50°С.

4.  Средният престой на храната в стомаха е 4 – 5 ч.

 – месо 4 – 8 ч.

 – масло и маслени продукти 7 – 8 ч.

 – мляко 1 – 2 ч.

 – хляб 1 – 2 ч.

 – варени яйца 1 – 2 ч. (при варене 10 мин.).

5.  Общият обем на храната за 24 ч. е от 2,5 до 3,5 кг.

6.  Чувството за пълна ситост след ядене е нежелателно. Стани преди да си се на-
ситил напълно!

7.  Дневната хранителна дажба се приема на три или четири пъти.

8.  Тренировката започва 2 – 3 ч. след храненето. Следващият прием на храна е 
най-рано 1–1 1/2 ч. след приключването на тренировката. 

9.  След вечеря до момента на лягане трябва да са минали най-малко 1 1/2 ч.

10.  Изграждането на дневен режим – порядък на хранене, допринася за изграждане-
то на правилни навици и постигане на висок спортен резултат. 
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Мазнини, олио и сладко
Пестелива и умерена консумация

Месо, домашни птици и риба
2 - 3 на ден

Мляко, кисело мляко и сирене
3 приема на ден

Плодове
2 - 4 приема на ден

Зеленчуци
3 - 5 приема на ден

Пълнозърнест хляб, закуска от 
зърнени варива, ориз и спагети
6 -11 приема на ден

Вода и спортни напитки
8 приема на ден

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основни познания за качествата на храната и режима на хранене.
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XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В спорта има шест фактора, които са подредени по сила и значение за постигане 
на висок спортен резултат.

• Първи Фактор – СЪСТЕЗАТЕЛ

• Втори Фактор – ТРЕНЬОР

• Трети Фактор – МЕТОДИКА

• Четвърти Фактор – ЕНЕРГООБЕЗПЕЧАВАНЕ (ХРАНЕНЕ)

• Пети Фактор – ВИТАМИНИ И БИОСТИМУЛИРАНЕ

• Шести Фактор – РЕЖИМ НА СЪСТЕЗАНИЯ

Успехите в спорта са зависими от тези фактори и когато са в нужния синхрон и 
пълна координация, се постига висок спортен резултат.

Постарахме се да обхванем колкото се може повече детайли на подготовката на 
скиора алпиец при подрастващите, но и с насока това да бъде основа и при мъже-
те и жените. Факторите и начините на подготовка при скиорите в различните 
възрасти трябва да бъде изцяло съобразен с периодизацията и спецификата на ски 
спорта. Внимателно проследявайки основните физически качества, необходими 
на скиора алпиец, кога и в кои периоди трябва да се търси тяхното изграждане и 
проявление, както и постепенното преливане от основно - подготвителен в със-
тезателен период, дават необходимите насоки на работа. Отделили сме сериозно 
място и за т.нар. помощни компоненти в цялостното развитие на скиора като 
равновесие, баланс, кооординация, превенция, без които е немислимо изграждането 
на един високоразряден спортист. Не на последно място е необходимо да се обърне 
внимание на изготвения модел за скиори алпийци в отделните полове и възрасти, 
който е взаимно свързан с методите за контрол и оценка на физическото състоя-
ние на състезателите. Посочените педагогически тестове са един от основните 
показатели за моментната форма на състезателите, а водещите треньори тряб-
ва да работят и за усъвършенстване на техниката на изпълнение на отделните 
тестове в заложената батерия. Превенцията, както и възстановяването в двата 
вида (медикаментозно и физикално), е от съществено значение, като трябва да 
бъде съобразено с годишният тренировъчно - състезателен план. Изграждането 
на професионални навици от ранна детска възраст, ще са един от основните дви-
гатели на спортиста в неговото развитие. Дисциплината, хигиенните и хранител-
ните навици са неразривно свързани с живота на спортиста, само съчетаването 
и синхронът на всички тези компоненти, ще дадат така желаните резултати във 
всеки един спортист.
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