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Резюме: Безспорно е, че спортът е една от областите, в които се иновира интензивно – създават се нови,
по-добри и по-безопасни спортни уреди, екипировка, материали за тяхното изработване, вещества за подобряване на метаболизма на спортиста в желаната посока, методики за трениране и т.н. Трансферът на знание
от широк кръг научни области генерира значителна технологичната промяна в спортните дейности. Новите
технологии направиха спорта по-бърз, по-динамичен, по-силов. Те могат да променят и подобрят изпълнението, да предотвратят контузии, да оптимизират начина на тренировка.Настоящата разработка има за цел
да разкрие взаимовръзката между технологичния трансфер, инженерните технологии и интелектуалната
собственост в спорта.
Ключови думи: технологичен трансфер, интелектуална собственост, инженерни технологии, спорт.

Въведение:
Трансферът на технологии в тесен смисъл
акцентира върху вертикалните процеси на
пренос, чрез които технологичният замисъл
се превръща в реална технология за първи път
(вертикален трансфер).
В широк смисъл понятието трансфер на
технологии включва и разпространяването на
вече внедрени технологии в други организации
и сфери на социалната практика (хоризонтален
трансфер).
Спортът в днешно време трудно може да
бъде разграничен от технологията;
Трансферът на знание от широк кръг научни
области генерира значителна технологичната
промяна в спортните дейности. Новите технологии направиха спорта по-бърз, по-динамичен,
по-силов;
Технологиите в спорта имат капацитет да
променят и подобрят изпълнението, да предотвратят контузии, да променят начина на
тренировка.
Целта на изследването е да се представи
пример за технологичен трансфер на интелектуална собственост за подобряване на изследователската дейност в спорта.
Задачи на изследването:
1. Да се проследи взаимовръзката на интелектуалната собственост в спорта.
2. Да се систематизират областите на
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технологичен трансфер и ролята на новите
технологии в спорта.
3. Да се характеризира кинематичният
анализи при видеозаснемане като технологичен
трансфер в спорта.
Методи на изследване:
- информационно проучване;
- теоретичен анализ;
- научни хипотези;
- теоретичен синтез;
- моделиране;
- прогнозиране;
Получени резултати
Безспорно е, че спортът е една от областите,
в които се иновира интензивно – създават се
нови, по-добри и по-безопасни спортни уреди,
екипировка, материали за тяхното изработване,
вещества за подобряване на метаболизма на
спортиста в желаната посока, методики за трениране и т.н. Резултатите от тези усилия към
иновиране могат да бъдат различни – по-високи
спортни резултати, по-точно измерване на тези
резултати, по-бързо и ефективно възстановяване
на спортиста и други. В случаите, в които иновациите в спорта са с технически характер, те могат да бъдат защитени чрез тяхното патентоване
като изобретения или регистрация като полезни
модели. Едно от направленията на иновирането
в областта на спорта, които се развиха интензивно под въздействието на патентната система, е
заменянето на естествените материали (дърво,

каучук и т.н.), използвани за изработването на
спортна екипировка, от такива, създадени от
човека като сплавите и полимерите. В резултат
на това спортната екипировка в много области
стана по-здрава и по-лека, позволявайки постигането на по-високи спортни резултати при
по-нисък риск от нараняване. В някои спортове
самите спортни уреди станаха по-бързи или
спортната екипировка – по-удобна и по-ефективна при използване. Примери са и подобрените
хронометри, хранителните добавки и много
други. Тези иновации позволяват не само подобряване на постиженията на спортистите, но и
реализирането на ползи на своите създатели. За
да е възможно, последното, обаче, е необходимо
въпросните технически решения да бъдат защитени като изобретения или полезни модели, тъй
като това позволява ограничаване на използването им от трети лица, както и разрешаване на
такова използване срещу заплащането на възнаграждение. При патентоването съответно се
разкрива информация за техническите решения,
което е и от полза за обществото като цяло, тъй
като позволява разработването на нейна основа
на нови, по-добри решения.
Връзката между спорт технологичен трансфер и интелектуална собственост може да бъде
търсена в поне две посоки. От една страна – би
ли могла системата на технологичен трансфер и
интелектуалната собственост да направи спорта
по-ефективен, т.е. да подпомогне спортистите,
техните треньори и екипи в подготовката и да
подобри постиженията им? И от друга – може
ли системата на технологичен трансфер и интелектуалната собственост да подпомогне спорта
във финансово отношение като осигури предпоставки за увеличаване на приходите в сектора, които средства в последствие могат да бъдат
използвани и за подобряване на подготовката
и постиженията на спортистите? Отговорът и
на двата въпроса е положителен. С други думи
технологичен трансфер и интелектуалната
собственост може да намери място в спорта и
директно – чрез закрила и ограничено използване на интелектуални постижения, отнасящи
се до спорта, и индиректно – чрез осигуряване
на доходи за финансирането на дейностите в
сектора.
Технологиите навлизат във всеки аспект
от нашия живот. Дори и спортът вече започва
да се интегрира в бъдещето. Представяме на
вашето внимание областите на технологичен

трансфер, които най-много промениха спорта
в последно време:

1. Инженерни технологии.
1. 1 Дифузерът на болидите във F1
(фиг.1)
Несъмнено Формула 1 е най-технологичния
спорт, или поне най-известният такъв. Отборите, участващи в състезанията от сезона, непрестанно се стремят към добавяне на иновации по
болидите си. Дифузерът е последната новост,
като с добавянето му се увеличава скоростта на
автомобилите в състезанието, независимо, че
тяхната скорост е достатъчно висока.

Фиг. 1 Дифузерът на болидите във F1

1.2. Подвижният таван на тенис
кортовете (фиг.2)
Подвижният таван, който беше поставен на
кортовете във Великобритания, е едно от найдобрите технологии в спорта. Най-старото и
най-известното тенис състезание безспорно е
Уимбълдън, а всички знаем какъв е климатът
на Острова. Тази иновация на корта решава
проблемите с прекъсването на мачовете по
време на турнира.

Фиг.2 Подвижният таван на тенис кортовете
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1.3. LED иновации в спорта (фиг.3)

менени от по-леки, метални такива, заменянето
на дървените стикове с титаниеви е най-доброто
решение в скъпия спорт голф. С използването
на тези стикове се повиши разстоянието, на
което може да бъде изпратена топката. Това
прави спорта на Тайгър Удс още по-интересен
за зрителите.

Фиг .4 Стиковете за голф, направени от
титаниева сплав

2.2 Нововъведения в тенис ракетите
(фиг. 5)

Фиг.3 LED иновации в спорта

Представяме ви симбиозата между 2 немски
фирми и тяхната идея, граничеща с гениалността.
Това е последната иновация за спортни залипатентован стъклен под. Новото в случая не е
толкова стъкления под, а маркиращите линии,
които могат за една секунда да трансформират
игрището от баскетболно, например, в каквото
пожелаете - футбол на закрито, хокей, хандбал,
волейбол. Подът е изработен от два стъклени
панела, чиято структура е подобна на предните
стъкла на автомобилите. Тези панели лежат върху
алуминиева рамка, в която има канали с LED светлини, описващи разнообразие от спортни подови
маркировки. Стъклото пък е полупрозрачно, за да
не се виждат линиите на ненужните спортни терени като същевременно горния му слой осигурява
сцепление, за да не се хлъзгат играчите.

2. Материали
2.1 Стиковете за голф, направени от
титаниева сплав (фиг. 4)
Точно както дървените тенис ракети бяха за210

Фиг. 5 Тенис ракета

През 2013 г. бе представена първата в историята електронна ракета за тенис. Тя позволява
не само да играеш с нея, но и да събираш цялата
необходима информация за играта по време на
мача и след това да я анализираш. За първи път
ракетата е не само уред за игра, но и устройство
за отчитане и анализ. В дръжката е монтиран
чип, който отчита информация за всеки удар на
тенисиста. Системата може да определи типа на
удара – форхенд, бекхенд, сервис, какво въртене
се придава на топката и с каква сила се изпраща
топката към полето на съперника. С помощта
на Play and Connect може да се определи също
точността, с която играчът посреща топката в
средата на ракетата, интензивността на играта
(колко удара в минута се правят) и реалното време за игра, а не просто общото време на корта.
Получените данни могат да се качат лесно на
компютър, смартфон, iPad и др., а тенисистите
може даже да си обменят информацията, за

да сравнят своите показатели. Така играчите
получават обективна представа за своята игра,
като оперират с реални цифри, а не разчитат на
емоциите или на мненията на странични хора.

3. Софтуер
3.1. Ястребовото око в тениса (фиг.6)
През 2001г. се въвежда ястребовото око в
тениса.
По време на тенис мач между Англия и Пакистан за пръв път е било тествано ястребовото
око, което да измерва скоростта и точката на
падане на топката. Ястребовото око е най-добрата иновация в тениса. Чрез него се решават
спорните ситуации, които според играчите
не са били добре видяни от рефера на мача. 5
високотехнологични камери, поставени непосредствено над корта, улавят движението на
топката, давайки изключителна точност.

Фиг. 7 Dartfish

Базов анализ:
Биомеханично наблюдение
Измерване на времетраенето на дистанции,
ъгли и позиции
Автоматично или рьчно проследяване на :
маркери, ъгли и позиции
Автоматично сьбиране на данни и таблици
чрез следене на маркери, които могат да изчисляват времеви и скоростни характеристики.

Заключение

Фиг. 6 Ястребовото око в тениса

3.2. В учебни дисциплини като „Основи
на научните изследвания в спорта“ (ОНИС),
„Биомеханика“, „Инженерни технологии
в спорта“, видеозаснемането се изучава като
един от най-съвременните и обективни методи
за измерване на количествени стойности при
изпълнение на конкретно двигателно действие
или задача. Пример за технологичен трансфер
на кинематичен и биомеханичен анализ при
видеозаснемане в спорта, се явява софтуера
„Dartfish“. (фиг.7)
Dartfish Team Pro Data е софтуер за двумерен
анализ, който позволява обработката както на
предварително записани файлове, така и на файлове които се записват в момента. Четене и възпроизвеждане на всички видео файлове в различни формати, записани на системите PAL (25fps)
u NTSC (33fps). Примерни формати: Windows
Media,MPEG-2JMPEG-4,A\I.SWF и друга.

1. Интелектуалната собственост и технологичния трансфер подпомага спортистите и
техните екипи да постигнат по-високи спортни
резултати и да повишат ефективността на своите действия както директо, така и като създава
възможности за тях да увеличат приходите,
свързани със спорт, а от там и да инвестират в
подготовка, екипировка и обурудване.
2. Установи се, че прякото направление на
влиянието на интелектуалната собственост
и технологичния трансфер върху спорта е
свързано главно с използването на технически решения и методики в този сектор с цел
подобряване на резултатите от подготовката
на самите спортисти и дейността на техните
екипи – треньори, лекари и т.н. Те могат да
се отнасят до спортни уреди и екипировка и
материали за тяхното производство, вещества
за поддържане, подобряване и възстановяване
на физическата форма на спортиста, методики
за трениране, техника за отчитане и измерване
на спортните резултати и други.

Литература
[1] Бачев, В., О. Грошев, П. Йорданов,
А. Тацов, Съвременни методики за изследване на мускулна сила, монография, НСА-прес,
2014, София
[2] Бачев В. Основи на научните изслед211

вания в спорта, Ес-принт, София. 2011. 234 с.
[3] Грошев, О., П. Йорданов, Ръководство
за упражнения по „Основи на научните изследвания в спорта“ (Методическа разработка №1),
Копи принт груп, 2015, София
[4] Грошев, О., П. Йорданов, Методическо
пособие №2 за упражнения по учебен предмет
„Основи на научните изследвания в спорта“,
НСА прес, 2012, София
[5] Грошев, О., П. Йорданов, Ръководство
за упражнения по „Основи на научните изследвания в спорта“ (Методическа разработка №6),
НСА прес, 2012, София
[6] Желязков Ц., Д. Дашева. Основи на
спортната тренировка, Гера арт, 2011, София
[7] Желязков, Цв. Издръжливостта в елитния спорт. Б. инс., 2009,София
[8] Радев Х. Метрология и измервателна
техника книга-справочник в три тома – том 1,
Софттрейд, 2008, София
[ 9 ] h t t p : / / w w w. d i g i t a l . b g / n o v i n i / 5 %
D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%
D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82
%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0
%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%
D1%82%D0%B0-news10702.html
[10] http://www.dianid.com/page/109/ledinovatsii-v-sporta.html

Данни за авторите:
Орлин Христов Грошев; Висше образование – НСА „Васил Левски” – 1997 г. Научни
степени – „Доктор” – 2007 г. Академична длъжност – „Доцент” – 2013 г.; НСА „Васил Левски” – катедра „Теория на спорта”, Треньорски
факултет. Научни интереси: Методология на
научно – изследователския процес в областта на
физическото възпитание, спорта и кинезитера-

212

пията (методи за научни изследвания, контрола
като процес в спортната тренировка, теория
на тестуването). Теоретична база на спортната
метрология и стандартизация.
Павел Симеонов Йорданов; Висше образование – НСА „Васил Левски” – 2002 г. Научни степени – „Доктор” – 2013 г. Академична
длъжност – „Главен асистент” – 2013г.; НСА
„Васил Левски” – катедра „Теория на спорта”, Треньорски факултет. Научни интереси:
Методология на научно – изследователския
процес в областта на физическото възпитание,
спорта и кинезитерапията (методи за научни
изследвания, контрола като процес в спортната
тренировка, теория на тестуването). Измерване
и методики относно скоковата издръжливост.
Христо Стоянов Андонов - Висше образование – НСА „Васил Левски” – 2008 г.
Научни степени – „Доктор” – 2012 г. Академична
длъжност – „Главен асистент” – 2013 г.; НСА
„Васил Левски” – катедра „Теория на спорта”, Треньорски факултет. Научни интереси:
Теория и методика на спортната тренировка;
Теория и методика на тренировката по гребане;
Методология на научно – изследователския
процес в областта на физическото възпитание,
спорта и кинезитерапията (методи за научни
изследвания, контрола като процес в спортната
тренировка, теория на тестуването).
Боян Руменов Златев; Висше образование – НСА „ Васил Левски” – 2013 г., магистър
по „Физическо възпитание”, специализация:
„Спорт в училище и свободното време” - 2014
г.; в момента редовен докторант към катедра
„Теория на спорта“. Научни интереси: Методология на научно – изследователския процес
в областта на физическото възпитание, спорта
и кинезитерапията (методика на научните изследвания, контрола като процес в спортната
тренировка, теория на тестуването). Измерване
и методики относно ловкостта.
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Abstract: Without doubt sport is one of the fields with the most intensive innovations - new, better and safer sports
equipment is created, materials for their construction, substances to improve the metabolism of the athletes in the
desired direction, methodologies training, etc. The transfer of knowledge from a wide range of scientific fields generates
significant technological change in sports activities. New technologies have made sport faster, more dynamic, more
powerful. They can change and improve performance, prevent injuries, optimize the workout process. This paper aims
to reveal the relationship between technology transfer, engineering technology and intellectual property in sports.
Keywords: technology transfer, intellectual property, engineering technology, sports.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСФЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ
Орлин Грошев1), Павел Йорданов 2), Христо Андонов 3), Боян Златев 4)
1) НСА „Васил Левски”, Студентски Град, София 1700
1)
e-mails: orlin_groshev@mail.bg; 2) yordanov77@gmail.com; 3) icoandonov@abv.bg
4) boyanzlatev@abv.bg;
Резюме: Бесспорно то, что спорт – одна из областей, в которую иновируется интенсивно – создаются
новые, более качественные и безопасные спортивные приборы, экипировка, материалы для их изготовления,
вещества для улучшения метаболизма спортсмена в желанное направление, методики тренировок и т.д.
Трансфер знаний широкого круга научных областей генерирует значительное технологическое изменение в
спортивных деятельностях. Новые технологии сделали спорт более быстрым, более динамическим, более
силовым. Они могут изменить и улучшить исполнение, предотвратить контузии, оптимизировать способ
тренировки. Настоящая работа имеет целью раскрыть взаимосвязь между технологическим трансфером,
инженерными технологиями и интеллектуальной собственностью в спорте.
Ключевые слова: технологический трансфер, интеллектуальная собственность, инженерные технологии,
спорт.
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