
Тенис

Периодизация и цикли в 

тренировъчния процес 



ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Всеки тенисист, който си е поставил 

високи цели трябва да разбира 

важността и значението на 

периодизацията

КАКВО Е ПЕРИОДИЗАЦИЯ?

Периодизацията е дългосрочен план, 

който е създаден,  за да оптимизира 

възможностите на състезателя да 

достигне и поддържа върхова форма в 

най-важните състезателни периоди.

ЗАЩО Е НУЖНА?

1. Намалява риска от претрениране.

2. Намалява риска от недотрениране.

3. Намалява риска от контузии.

4. Състезателя ще бъде във върхова 

спортна форма, когато най-много 

разчита на добро класиране.



Принципи на периодизацията

Периодизацията е умело съставен план от 

следните тренировъчни принципи:

• Адаптация-Процесът, през който преминава тялото на състезателя за 
да стане физически по-устойчиво и изпълнително. 

• Честота-Колко често тялото ще бъде натоварвано. В дадения етап на 
годишната работа дали да се увеличава или намалява честотата на 
различните тренировки, за да бъдат постигнати състезателните цели. Колко 
дни по ред трябва да се тренира и колко пъти на ден е най-добре за 
функционалното състояние на състезателя.

• Интензивност-Отнася се до степента на натоварване за състезателя. 
Колко интензивни са тренировките в този етап на годишната работа. Обемът 
тежести, които ще вдига състезателя, колко бързо ще бяга, какъв процент от 
възможностите на организма ще бъдат влагани в тренировките. 

• Специфичност-Отнася се до доближаване на програмата на 
тренировката до схемата на състезателен мач. Колко специфична ще бъде 
тренировката в този етап на годишната работа, огледален образ на 
състезанието. Като основно правило се приема, че с наближаването на 
състезанието се набляга на специфичността на тренировките.

• Разнообразие-Отнася се до разнообразието на видове натоварване и 
тренировки. По-голямото разнообразие в тренировъчната програма означава 
по-широко разгръщане на възможностите на състезателя, поддържане на 
интереса и концентрацията му. Избягване от схемата на еднотипните 
тренировки. Редуване на видове тренировки, упражнения, игри. Използване 
на разнообразни партньори или противници.

• Възстановяване-Почивка във всякакъв смисъл на думата. Отнася 
се за времето, което е необходимо на състезателя за адаптация и 
преминаване на следващо ниво. В този етап на годишната работа, в 
зависимост от честотата н интензивността на тренировките, какво количество 
време за възстановяване (почивка) ще залегне в програмата. 



• Върхова спортна форма може да се поддържа 2-3
седмици.Такива цикли са достижими от 3 до 5 пъти
в годината.

Работен план – Приложение

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

2. Очертаване на най-важните състезателни периоди в 
годината и насока към определяне на върховата 
спортна форма.

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

4. Фази на подготовка:
– Подготвителна фаза

– Пред състезателна - навлизане в спортна форма

– Състезателна - спортна форма

– След състезателна - активна почивка и възстановяване.

5. Приложение и главни насоки.

6. Определяне и оформяне на методика за навлизане и 
задържане на спортна форма.

7. Работа на функционално ниво.

8. Работа на техническо ниво.


