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Резюме: Изследвания и публикации относно количествен подход при изследване на спортната 
техника в спринтовото бягане се реализират от дълго време. Към тях ние прибавяме и резултати от наша 
експериментална дейност свързана с изследване на парциални и интегрални критерии за количествена 
оценка на спортната техника при спортове със скоростно и скоростно-силово проявяване.

Целта на изследване е посредством  анализи на количествени стойности на показатели измерени при 
третата крачка след старта да се разработят количествени критерии за изследване и оценка на спортната 
техника в спринтовото бягане.

На база проведени експериментални изследвания се определиха разширен брой индекси, критерии и 
показатели за изследване на спортната техника, които служат за разработване на парциални и интегрални 
критерии за количествена оценка  при старта в спринтовите бягания в леката атлетика.

 
Ключови думи: измерване, парциални и интегрални критерии, спринтови бягания.

въведение 
Изследвания и публикации относно коли- 

чествен подход при изследване на спортната 
техника в спринтовото бягане се реализират от 
дълго време. По проблема могат да се посочат 
разработките на редица автори като P. Schot, 
K. Knutzen (1992)М. Harland, R. Steela, (1997), 
М. Coh, et аll, (1998; 2007), Д. Димитров, (2004; 
2013), В. Бачев, (2011), В. Бачев, О. Грошев, 
П. Йорданов (2012), J. Slawinski, et аll (2012). 
Към тях ние прибавяме и резултати от наша 
експериментална дейност свързана с изпълнение 
на научен проект по договор № 256/11.04.2013 на 
тема „Методика за изследване на парциални и 
интегрални критерии за количествена оценка на 
спортната техника при спортове със скоростно и 
скоростно-силово проявяване”.

Цел и задачи на изследване
Целта на изследване е посредством  анализи 

на количествени стойности на показатели 
измерени при третата крачка след старта да се 
разработят количествени критерии за изследване 
и оценка на спортната техника в спринтовото 
бягане.

задачи на изследване
1. Определяне на най-разширен брой от 

показатели за изследване на спортната техника, 

които могат да послужат за разработване на 
парциални и интегрални критерии за количестве- 
на оценка  при старта в спринтовите бягания в 
леката атлетика.

2. Определяне на индекси, критерии – безраз- 
мерни мерни единици, чиито количествени 
стойности могат да се използват за количествена 
оценка на спортната техника при старта в 
спринтовете бягания.

3. Провеждане на експериментални изслед- 
вания и прилагане на адекватен софтуерен 
продукт за компютъризирана обработка на 
определените показатели и индекси.

Обект и предметни области  на изследване
Обект на изследване е спортната техника 

в спринтовото бягане. Предметни области се 
явяват информативни методики за изследване на: 
кинематични и динамични параметри; измерва- 
ния и количествени обработки на данни за кон- 
кретни параметри; анализи на зависимости. Кон- 
тингент на изследване  са 14 различно квалифи- 
цирани състезатели от спринтови бягания.

методи на изследване
При реализирането на основната цел бяха 

използвани следните методи на изследване: 
информационно проучване;  апаратурни 
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измервания; експериментални спортно-
педагогически изследвания; математико-
статистически методи; сравнителен теоретичен 
анализ и синтез; експертни анализи. За директно 
измерване на динамични параметри  бе използ- 
вана апаратурната комплектация, създадена от В. 
Бачев и кол. (2012).

 
Фиг.№1   Схема на сензорната платформа

Тя се състои от тримерна тензометрична 
платформа, свързана към многоканален тензо- 
метричен усилвател и многоканален аналого –  
цифров преобразувател. Получената от измерва- 
нията информация се предава към компютър, 
свързан с него монитор и външно печатащо 
устройство.

получени резултати
първата група научни резултати от прове- 

дените поредица от експерименти и обсъждания 
са определените параметри за изследване. След 
обстойно систематизиране за аналог на спортното 
постижение определихме за измерване четири 
постижения, съответно средни бегови скорости: 
стартова скорост от нисък старт; скорост на 30 
м. от нисък старт; максимална скорост от летящ 
старт; максимална скорост за 30 м. от летящ 
старт. След това или паралелно с това по трите 
координати – х, y и z, намираме за целесъобразно 
да се изследват  показатели свързани с реакция 
на опората при изпълнение на третата крачка (5 
м) след старта. Като информативни показатели за 
измерване определихме и предлагаме посочените 
по-долу (мерните единици са по системата SI – за 
F, N, Т, S и т.н.):

1. Fmax 1 – Максимална сила на предна опора;
2. Fmax 2 – максимална сила в момента на 

вертикала;
3. Fmax 3 – Максимална сила на оттласкване;
4. T1 - T до Fmax 1 – времето  от момента на 

начало на действието до момента на достигане 
до Fmax 1;

5. T2 -  Т до Fmax 2 – времето  от момента на 
начало на действието до момента на достигане 
до Fmax 3;

6. T3 -  Т до Fmax 3 - времето  от момента на 

  

 
Фиг.№ 2 и 3  Реален вид на 3-измерната 

тензометрична платформа
Фиг.№ 4 и 5    Оригинални резултати  

от изследвания
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начало на действието до момента на достигане 
до Fmax 3;

7. F средна 1 - средна сила за предна опора;
8. F  средна 2 - средна сила в момента на 

вертикала;
9. F средна 3 -   средна сила на оттласкване;
10. IF1   - импулс на силата на предна опора; 

I = Fсредна 1 . T1;
11. IF2  - импулс на силата в момента на 

вертикала; I = Fсредна 2 . T2;
12. IF3  - импулс на силата на оттласкване;  

I = Fсредна 3 . T3;
13. T4 -  времето  след  момента на достигане 

до Fmax 2  до момента на края на цялото действие 
т. е. момента на пълно отделяне на стъпалото от 
тензоплощадката;

14. Fсредна 4 -   средната сила след  момента 
на достигане до Fmax 2 до момента на края на 
цялото действие т. е. момента на пълно отделяне 
на стъпалото от тензоплощадката;

15. IF4   - импулс на силата след  момента на 
достигане до Fmax 2 до момента на края на цялото 
действие т. е. момента на пълно отделяне на 
стъпалото от тензоплощадката;

16. T5 -  времето  от момента на начало на 
действието до момента на неговия край;

17. Fсредна 5 -   средната сила от момента на 
начало на действието до момента на неговия край;

18. IF5   - импулс на силата от момента на 
начало на действието до момента на неговия край 
т. е. момента на пълно отделяне на стъпалото от 
тензоплощадката;

Като критерии (К-безразмерни мерни еди- 
ници), чиито количествени стойности могат да се 
използват за количествена оценка на спортната 
техника при стартовото ускорение в спринтовете 
бягания определихме следните: 

1. К1 = Fmax 3 - Fmax 1; когато количествената 
стойност на разликата е по-голяма, критерият е 
по-добър;

2. К2 = Fmax 1 - Fmax 2; когато количествената 
стойност на разликата е по-малка и се доближава 
до “0“ ,критерият е по-добър;при получени 
положителни стойности оценката е още по-
висока;

3. К3 - К1 с елиминиране на  личното тегло на 
изследвания; 

4. К4 – К2 с елиминиране на  личното тегло 
на изследвания;

5. К5 = T2 – T1; когато количествената стойност 
на разликата е по-малка  критерият е по-добър;

6. К6 = T3 – T1 ; когато количествената 
стойност на разликата е по-малка  критерият е 

по-добър;
7. К7 = T5 – T3 ; когато количествената 

стойност на разликата е по-малка  критерият е 
по-добър;

8. К8 = IF5  - IF2 ; когато количествената 
стойност на разликата е по-голяма,критерият е 
по-добър;

Всеки един от посочените по-горе критерии 
след съответна предварителна статистическа 
обработка на достатъчно количество експе- 
риментални данни предстои да бъде наименуван 
и съответно обяснено неговото съдържание.

втората група научни резултати формирахме 
на базата на математическата обработка и ана- 
лизи на получени конкретни данни от прове- 
дените поредица от експерименти с 14 високо- 
квалифицирани състезатели мъже, специа- 
лизирали се в спринтовите бягания. 

Както бе посочено по-горе приехме като 
аналог на спортното постижение на 100 м. 
гладко бягане съответно постиженията на по-
къси дистанции, които по много публикувани 
данни  високо корелират с него - постиженията 
съответно на 30 м. бягане от нисък и с летящ старт. 
Получените от нас, на базата на корелационен 
анализ резултати показват, че и между посочените 
постижения се обособяват много високи стой- 
ности на корелационни коефициенти.  Те са 
обобщени в таблица №1.

Налице са обективни аргументи за избор 
само на едно от четирите постижения и ние 
определихме постижението на 30 м бягане от 
нисък старт. Тази група научни резултати са 
свързани с установяване на коефициентите на 
корелация между постижението на 30 м. бягане 
от нисък старт и седем интегрални показатели 
които са обобщени в Таблица № 2.

Анализите на обособените коефициенти 
формират обобщението, че измерената средна 
сила по време на цялата опорна фаза на третата 
крачка след старта е доминиращ интегрален 
показател, който акумулира всички останали. 
Той обаче няма никакво въздействие върху 
регистрираното спортно постижение и в тази 
връзка не може да се приема за информативен 
при негово прогнозиране. Същият не  е реално 
приложим и при микро моделиране насочено 
към управление или контрол на тренировъчния 
процес.

Значим за посочените по-горе дейности 
се явява интегралния показател „ t4“- времето 
за целия процес на силово въздействие  при 
изпълнение на третата крачка от старта. Колкото 
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времетраенето на това въздействие е по-малко, 
толкова постижението се очаква да бъде по-
добро. Или взривният характер на влагане на 
мускулните усилия по време на старта е един от 
положителните критерий за оценка на спортната 
техника.

В тази насока могат да се приемат, но с 
по-малка прогностична възможност, двата 
интегрални показатели I1 и I2. Техните по-големи 
количествени стойности се явяват положителен 
фактор за по-добро спортно постижение. Това 
определя и изискването не само за взривност, но 
и за по-големи силови количествени стойности, 
съответно мускулно-силови възможности реали- 
зирани още в момента на старта.

В корелационната матрица са налице още  
редица обособени зависимости, който са пред- 
поставка за допълнителни бъдещи анализи. 
Те могат да се отнасят до редица приложни 
възможности за  разработка, измерване и последо- 
вателност от дейности при определяне на 

комплексни критерии за количествена оценка на 
спортната техника при различни лекоатлетически 
дисциплини. 

третата група резултати се отнасят до 
възможностите за оценки на спортната техника 
чрез производни показатели и комплексни по 
характер индекси. Коефициентите на корела- 
ция между седем от тях са интегрирани в  
Табл. № 3. Анализите им показват, че в сравне- 
ние с анализираните по-горе показатели инфор- 
мативността на изведените индекси е значително 
по-ниска.

Спрямо първият и вторият от индексите 
К1 и К2  е обособен само един коефициент на 
корелация със стойност по-висока от умерената 
такава (0.3), което означава че тези индекси 
трябва да бъдат изключени от последващи 
процеси на оценка, прогнозиране и управление 
на спортната техника и спортното постижение.

Индекс К6 е с най-позитивно участие в 
процесите на оценки и прогнозиране. Когато 

 

 
 
признаци    
 

Бягане на 
30 м от 
нисък 
старт 

Бягане на 
30 м от 
летящ 
старт 

Бягане на 
5 м от 
летящ 
старт 

Бягане на 5 
м от нисък 
старт 

Бягане на 30 м от нисък старт 1    

Бягане на 30 м от летящ старт 0.76 1   

Бягане на 5 м от летящ старт 0.74 0.84 1  

Бягане на 5 м от нисък старт 0.96 0.90 0.76 1 

Таблица №1. Корелационна матрица между изследваните от нас постижения  
на къси дистанции след старта при спринтово бягане

Таблица №2. Корелационна матрица между  количествените стойности на интегралните 
показатели измерени в третата крачка след старта

 
Признаци    

 

Бягане на 
30 м от 
нисък 
старт 

t4 Fx I1 I2 I3 I4 K0 

Бягане на 30 м от 
нисък старт 

1        

t4 0.83 1       
Fx -0.01 0.39 1      
I1 -0.40 -0.12 0.76 1     
I2 -0.40 -0.08 0.74 0.96 1    
I3 0.36 0.65 0.82 0.66 0.67 1   
I4 -0.03 0.37 0.98 0.76 0.74 0.81 1  
K0 -0.34 -0.21 0.72 0.80 0.67 0.43 0.74 1 
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количествената стойност от разликата в индекса 
К6 = T3–T1  е по-малка,  критерият е по-добър. 
По ниските стойности водят до подобряване 
на спортното постижение и в анализа от 
спортно-педагогически критерии е видно, че 
когато процесът от момента на оттласкване, 
сравнен с времето на предната опора (фазата на 
амортизация) е по-кратък по времетраене, това 
е положителна индикация за нивото на спортна 
техника и пряко влияе върху постигането на по-
добро спортно постижение информативността 
на изведените индекси е значително по-ниска.

Спрямо първият и вторият от индексите 
К1 и К2  е обособен само един коефициент на 
корелация със стойност по-висока от умерената 
такава (0.3), което означава че тези индекси 
трябва да бъдат изключени от последващи 
процеси на оценка, прогнозиране и управление 
на спортната техника и спортното постижение.

Индекс К6 е с най-позитивно участие в 
процесите на оценки и прогнозиране. Когато 
количествената стойност от разликата в индекса 
К6 = T3–T1  е по-малка,  критерият е по-добър. 
По ниските стойности водят до подобряване 
на спортното постижение и в анализа от 
спортно-педагогически критерии е видно, че 
когато процесът от момента на оттласкване, 
сравнен с времето на предната опора (фазата на 
амортизация) е по-кратък по времетраене, това 
е положителна индикация за нивото на спортна 
техника и пряко влияе върху постигането на по-
добро спортно постижение.

На следващо ниво по информативност могат 
да бъдат равнопоставени индексите К5 и К8.

Когато количествената стойност на разликата 
от индекса К5 = T2–T1  е по-малка,  можем 
да твърдим и определяме критерият за по-

добър. Индекс К5 е производен на разликата 
във времетраенето от момента на вертикала и 
момента на предна опора. По-малките разлики 
са основание за очакване и постигане на по-
добро спортно постижение. Чрез този критерий 
се формира нова обективна възможност за 
количествена оценка на спортната техника.

Когато количествената стойност на разликата 
от индекса К8 = IF5-IF2 е по-голяма, можем да 
приемем критерият за по-добър.

Индекс К8 е производен от разликата на 
цялото силово въздействие и това до момента 
на вертикала при изпълнение на третата крачка 
от старта. Отново водеща като индикатор за по-
добра техника се явява способността възможно 
по-бързо да се премине през този момента на 
вертикала.

В заключение изведените и изследвани 
параметри и индекси от тензометричното изслед- 
ване, са надеждна и добра възможност за 
оценка на техниката на стартовото ускорение в 
гладките спринтови бягания, като част от групата 
дисциплини със скоростно-силова проява.

изводи и препоръки
Проведените от нас експериментални изслед- 

вания и анализи на получените резултати, са 
основания за следните изводи:

1. Показателят средна сила по време на 
целият опорен  период на третата крачка след 
старта е доминиращ интегрален показател, който 
акумулира всички останали. Същевременно 
корелационната взаимовръзка показва, че няма 
никакво въздействие върху регистрираното 
спортно постижение. В този смисъл същият не 
може да се приеме за информативен при негово 
прогнозиране и по този начин той не  е реално 

Таблица №3 Корелационна матрица  между  количествените стойности  
на производни  показатели измерени в третата крачка след старта

 

 
признаци    
 

30 м 
нисък 
старт 

5 м 
нисък 
старт 

 
К1 

 
К2 

 
К5 

 
К6 

 
К7 

 
К8 

 
КО 

Бягане на 30 м нисък старт 1         
Бягане на 5 м нисък старт 0.96 1        
К1 -0.07 -0.10 1       
К2 0.41 0.23 -0.12 1      
К5 0.53 0.55 -0.66 0.22 1     
К6 0.81 0.86 -0.14 0.17 0.42 1    
К7 0.15 0.08 0.43 0.43 0.11 -0.22 1   
К8 0.57 0.55 0.01 0.01 0.14 0.72 -0.22 1  
КО 0.29 -0.42 -0.13 -0.13 -0.43 -0.29 0.04 0.34 1 
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приложим  при микромоделиране насочено 
към управление или контрол на тренировъчния 
процес.

2. Времевият показателят „t4“ определящ 
времетраенето на целия процес на силово въз- 
действие и характеризиращ взривният характер 
на влаганите мускулни усилия по време на 
опората, е един от положителните критерий за 
оценка на спортната техника.

3. С добри възможности при определянето 
на количествените силови способности на 
спринтьорите, са двата интегрални показатели I1 
и I2. По-високите им стойности са предпоставка 
и фактор за по-добро спортно постижение.

4. По-ниските стойностите на индекса К6 са 
положителна индикация за нивото на спортна 
техника и пряко влияеща върху фактора стартово 
ускорение и постижението в гладкото спринтово 
бягане.

5. Разработените и експериментално апро- 
бирани от нас микро модели, дават основания да  
се посочи, че редица от изграждащите ги 
показатели и тяхната интеграция формират  пози- 
тивни и информативни тенденции за непо- 
средствено управление на тренировъчния процес, 
ефективни оценки и прогнози на спортното 
постижение.
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Summary: There have been a lot of studies and publications on the quantitative approach for studying the sport 
technique in sprint running for some time now. We would like to add to them the results from our experimental 
work related to partial and integral criteria for quantitative evaluation of sport technique in sports connected with 
speed and speed strength manifestation.

The aim of the research is to create quantitative criteria for the study and evaluation of sport technique in 
sprint running by means of the analysis of quantitative values of indicators measured at the third step after the start.

On the basis of the experimental studies, a big number of indexes, criteria and indicators have been established 
for the study of sport technique, and they are used for the development of partial and integral criteria for quantitative 
evaluation at the start in athletics sprint running.

Key words: measurement, partial and integral criteria, sprint running.
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