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ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от характеристиките на модерното фигурно пързаляне с кънки е прогресивното 

усложняване на състезателните програми. Най-важният показател за майсторството на 

фигуристи е нивото на изпълнение на скоковите елементи, оказващи най-голямо влияние върху 

крайния резултат в състезания. В тази връзка, за постигане на високи резултати при изпълнение 

на многооборотни скокове, съвременният учебно-тренировъчен процес трябва да бъде насочен 

към подобряване качеството на тяхното овладяване и увеличаване на количеството на обороти, 

изпълнени по време на полета. Това може да бъде постигнато с помощта на увеличаване 

височината и дължината на скока, както и на началната ъглова скорост при отскока, последвано 

от бързото групиране на звената на тялото при полета. Всичко това изисква високо ниво на 

развитие на скоростно-силовите качества, добра координация на движенията и устойчивост на 

вестибуларния апарат още в най-ранна възраст. 

 

МЕТОДИКА 

Вертикалните подскоци са се наложили като едни от най-популярните средства за контрол на 

взривния скоростно-силов потенциал на спортистите. В тази връзка биомеханичният анализ на 

вертикален отскок е в основата на множество изследвания в приложната спортна наука. 

При анализа на взаимовръзката между кинематичните и динамичните характеристики на 

вертикалния отскок в изследователската практика се взема предвид равенството между 

кинетичната енергия на спортиста и потенциалната енергия при отскока във вертикала (Гьошев, 

Ст. – 2016). То е изразено чрез формулата: 

Ekin =
m∙Vmax

2

2
; Epot = P ∙ hmax = m ∙ g ∙ hmax, 

където Ekin – кинетичната енергия, Epot – потенциалната енергия, Vmax – максималната скорост 

при оттласкване, hmax – достигнатата максимална височина на отскока, P – теглото на 

спортиста, и g – стойността на земното ускорение g = 9,8 m/s2. 

Поради равенството между кинетичната и потенциалната енергии, крайният резултат от 

математическата обработка по горната формула обосновава, че hmax =
Vmax
2

2∙g
. 

В научно-изследователския опит съществуват биомеханични изследвания в тази 

насока, чийто предмет е специализираното разнообразие от вертикални отскоци, като за целта 

са измервани ъгли на кинематичната верига на спортиста спрямо опората и приложената сила 

(Миладинов, О., Велин, В. – 2018).  

Нашето изследване е продиктувано от предположението, че чрез изследване на 

кинематико-динамичната структура на вертикалния отскок, по-конкретно – биокинематичната му 
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верига, може да се оптимизира ефективното взаимодействие на спортиста с опората, с цел да 

генерира максимална скорост при отделянето от опората за постигане на максимална височина и 

дължина на отскока. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Най-важният показател за сложността на скоковете е количеството на оборотите, които 

фигуристът изпълнява по време на полета. По тази причина е важен механизмът за създаване 

на въртенето на тялото около надлъжната ос при изпълнението им. Въртеливото движение около 

надлъжната ос на тялото възниква по време на оттласкването. При изпълнението на групировка 

и разгрупировка, фигуристът може само да увеличи или да намали ъгловата скорост на 

въртенето. Съвременното фигурно пързаляне се характеризира с усложняване на програмите, 

наситени със сложните скокове. Това изисква висока надеждност и стабилност на техническите 

умения, които могат да бъдат постигнати само при високо ниво на развитие на скоростно-

силовите качества на младите фигуристи (Бухарцева, И. Г., 1972, 1973, 1974; Тихомиров, А. К., 

1974; Медведева, И.М., 2002). А. Н. Мишин (1981) счита, че скокливостта е необходима и 

предполага предразположеността на детето към скоковете във фигурното пързаляне да се 

анализира от две гледни точки: от гледна точка на височината и дължината на скока, 

способността да се използва скоростта, получена по време на засилването, склонността към 

свободни махови движения при оттласкването и от способността към въртене във въздуха. 

Трябва да се има предвид, че способността за въртене около надлъжната ос на тялото по време 

на полета е от изключителна важност (Мишин, 1973). Способността за рязко групиране, 

постигане на висока скорост на въртене е основа за многооборотните скокове. 

Както всяка двигателна дейност, скоковете в балета представляват съвкупност от 

упражнения, обусловени от сценария и хореографията. Според анализа на Kenneth Laws, Cynthia 

Harvey (1994), Cliff Frohlich (1980) предложеният модел на двигателната дейност в балета 

отговаря на изпълняваните действия на балетистите. 

Ефектът на гравитационната сила е същият, ако е приложен в общия център на тежестта 

(ОЦТ), както ако се разглежда спрямо всяка част от обекта. При баланс гравитационната сила 

действа в общия център на тежестта с посока надолу към пода, а от него нагоре е насочена 

опорната реакция (Фиг. 1). 

 

Фигура 1. Сила на теглото и опорна реакция при балетиста 

(изп. Кейт Робъртс – по Кенет Лоу) 

http://www.abt.org/galleries/index.html
http://www.abt.org/galleries/index.html
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Силите в общият център на тежестта на балетистите образуват уравновесена 

система, макар, че са извън общия ОЦТ на системата. Въртящият момент е равен на нула (Фиг. 2 

).  

 

Фигура 2. Силова структура при един балетист (в неустойчиво положение) 

 

Фигура 3. Отскок на балетиста 

При отскока на балетиста стремежът е траекторията на ОЦТ да се придвижи по 

хоризонтала, при което зрителят получава илюзорно чувство, че той плува в пространството 

(Фиг. 3). Траекторията му на движение на ОЦТ следва уравнението на парабола съгласно 

законите на биомеханиката (Фиг. 4). 

 

Фигура 4. Визуално представяне на скока на балетиста 
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Нашето изследване е насочено към кинематичната структура на безопорното състояние 

на фигуристите т.е. летежа. Съгласно теоретичната биомеханика физичните тела се подчиняват 

на силите на гравитацията и въздушното съпротивление, при което следват криволинейна 

параболична траектория. Според Н. Хаджиев и кол. 2011 г. височината и дължината на полета по 

траекторията зависят от формулите Ymax =
V0
2∙sinα

2

g
; Xmax =

V0
2∙sinα

2

g
, където g e земното 

Отчитането на траекторията е възможно за ОЦТ, но също така и за произволно избрана точка от 

тялото на фигуриста, защото в отскок, спортистът се групира за да придобие максимално нисък 

инерчен момент. Това обстоятелство осигурява максимална ъглова скорост на тялото. За 

изследването бяха избрани фигуристи с необходимата квалификация, изпълняващи скок „Лутц“ в 

три оборота (Фиг. 5, Фиг. 6). 

 
                        Фигура 5.Фазова структура                              Фигура 6. Фазова структура 

 

Траекториите на спортистите бяха въведени в Excel, както са показани на фиг. 8. 

Криволинейните графики бяха апроксимирани с полиномиална функция от втора степен, която 

напълно отговаря на параболичния им характер. На фиг. 7, фиг. 8, фиг. 9, фиг. 10 са показани 

траекториите на четирима различни фигуристи и съответните математически формули описващи 

графиката, придружени от степента на точност. Това математическо интерполиране беше 

направено по метода на най-малките квадрати. Коефициентът R отговаря на точността и трябва 

да се доближава до единица, възможно най-близо. 
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 Фигура 7. Фигура 8. 
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y = -0,0042x2 + 1,0518x + 6,7289
R² = 0,992
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 Фигура 9. Фигура 10. 

Ако разгледаме математическия вид на полиномиалните уравнения, установяваме 

твърде голямо сходство. Математическият израз е от втора степен и отделните траектории се 

отличават по стойностите на коефициентите пред параметъра Х. 

За установяване на сходството в начина на математическото описание беше направен 

корелационен анализ на данните от траекториите. Съответните координати по хоризонтала са 

X1, X2, X3, X4, а по вертикалата са Y1, Y2, Y3, Y4. Високите стойности на корелационните 

коефициенти, реализирани чрез критерия на Pearson доказват наличието на закономерности в 

права посока за Х1, Х2 (0,989), X1, X3 (0,981), X1, X4(0,992). Би било логично да се очакват 

подобни силни корелационни връзки за Y1, Y2 (0,882), Y1, Y4 (0,927) и т.н.  

 

Таблица 1. Представяне на корелационните коефициенти 

 

X1 

       Y1 0,326 Y1 

      X2 ,989** 0,357 X2 

       

Y2 -0,083 ,882** -0,034 Y2 

    X3 ,981** 0,402 ,995** 0,035 X3 

   Y3 -0,362 0,715 -0,329 ,918** -0,271 Y3 

  X4 ,992** 0,371 ,986** -0,007 ,989** -0,296 X4 

 Y4 -0,01 ,927** 0,036 ,970** 0,09 ,917** 0,048 Y4 

 

 

ДИСКУСИЯ 

Методиката за изследване използва видеометричен анализ с помощта на софтуер със 

свободен достъп наречен “Kinovea”. Програмата позволява универсално възпроизвеждане на 

различни видеозаписи направени с разнообразни видеокамери и смартустройства. За 

предпочитане е заснемането да се направи с висока честота. Извършените от фигуристите 

скокове бяха заснети с видеокамера с честота 240 кадъра в секунда. Това обстоятелство намали 

динамичната грешка при измерването, заради високата честота на дискретизация. Въведените в 

Kinovea видеозаписи може да се възпроизвеждат кадър след кадър, с нормална или забавена 

скорост. При избор на кадъра, върху него може да се нанесат различни коментари и друга 

информация, която след това се записва в компютъра заедно с видеозаписа. За видеозаписите с 
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240 кадъра е необходимо поставяне на стойността 240, за да се отчитат точно моментите от 

време характеризиращи двигателната дейност на фигуристката. В момента, в който тя изпъва 

кинематичната верига на тялото си, се поставя линия съединяваща върха на главата и обувките 

на фигуристката. Линията автоматично получава дължина отговаряща на точките от екрана. 

Въвежда се реалната височина на фигуристката в см чрез функцията „калибровка“ и тогава 

съпровождащата линията информация изразява тази промяна. Така наблюдаваната картина 

съответства на реалното преместване на фигуристката в см. След това методиката за 

изследване изисква покадрово преместване на видеозаписа до достигане на максималната 

височина от спортистката. Чрез използване на помощна декартова координатна система, която 

се позиционира върху кънката на фигуристката и чрез маркери използвани от програмата, се 

отчита разликата във вертикалните координати, която отговаря на постигнатата височина. При 

извършването на скоковете характерно е въртеливото движение на тялото на спортистката, 

които трябва да бъдат отчетени в рамките на времето. Така се изчисляват оборотите в секунда 

на фигуристката, което отговаря на ъгловата скорост. 

Важен компонент от двигателната дейност е отчитане на линейната скорост на подхода 

на спортистката непосредствено преди отскока. Това е много важно обстоятелство, защото по-

високата начална скорост генерира по-висок отскок осигуряващ възможност за повече въртеливи 

движения отговарящи на по-високи по техническа стойност скокове. Линейната скорост се отчита 

чрез помощната координатна система, която се премества на избрано място от плъзгането на 

фигуристката преди отскока. Отчита се моментът от време и след преминаване на разстояние 

отговарящо на минимум десет кадъра от видеозаписа от траекторията на плъзгане преди 

отскока. Отново се отчита моментът от време и изминатото разстояние. Средната скорост на 

плъзгане преди отскока се изчислява чрез разделяне на интервала от изминатия път разделен 

на интервала от време получен като разлика между началния и крайния момент от плъзгането на 

фигуристката.  Различните стойности на скоростта получени при фигуристите отговарят на 

техническите индивидуални възможности при извършване на скоковете и служат за сравнение и 

контрол на подготовката на спортистите.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Параболичният характер на траекторията при фигурното пързаляне и балета зависи 

от придобитата от тялото на спортиста или балетиста кинетична енергия, която в 

определен момент преминава в потенциална енергия.  

2. Формата на траекторията зависи от началната скорост на тялото на фигуриста или 

балетиста. 

3. Съчетаването на праволинейното движение с въртеливото на тялото около 

надлъжна ос, преминаваща през тялото усложнява координационното естество на 

двигателната дейност. 

4. Използваният метод в изследването чрез заснемане с видеокамера с определена 

честота, а именно 240 кадъра в секундата, може да бъде използван в учебно-

тренировъчния процес по фигурно пързаляне за анализите на техниката на 

скоковете и за начините за тяхното усъвършенстване. Даденият метод е лесен и 

достъпен за използване от треньорите и не изисква труднодостъпна и скъпа 

техника. 
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