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технічних дій. Методики швидкісно-силової підготовки бу~~ 
відповідати змісту державної програми для ДЮСШ з оволодіння техніз 
дзюдо .

Отже, на наш погляд , за допомогою створених методик швидкі. - 
силової підготовки дзюдоїстів, які враховують специфіку роботи окр 
груп м’язів у прийомах, що вивчаються .покращиться ефективк 
технічної підготовки спортсменів.

VELOCITY-POWER PREPARATION AN JUDOKAS
ALLA SOLOVEI

Lviv State Institute o f Physical Culture 
With the help of the high -  speed and strength methods of the ju c : . 

preparation which correspond to the state programmes on mastering 
technique of judo and which take into consideration the specificity of the ■ 
of some groups of muscles, improve the efficiency of the sportsmen tech 
preparation.

ШВИДКІСНО-СИЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УДАРНИХ ДІЙ КІКБОКСЕРІВ

МАРИНА ЯРЕМКО

Львівський державний інститут фізичної культури

Діяльність спортсменів під час змагальних двобоїв у кікбоксинг 
і в інших видах единоборств, відбувається у варіативно-конфл' 
ситуаціях. Вона включає: сприйняття інформації в умовах маскуван:- • 
противника; обробку інформації і прийняття рішень в умовах ліу ~ 
дефіциту простору і часу; втілення прийнятих рішень при актин - 
протиборстві з суперником [5, 6,12 та інші].

Зміст спортивної боротьби кікбоксерів полягає у виконанні у; 
дій руками і ногами з метою завдання поразки суперникові. Причом; 
в боксі, ці дії, залежно від завдань реальних бойових ситуацій, м: 
бути виконані з установкою "на силу" або з установкою "на бистрісті' 
установки визначають силу ударної взаємодії, тривалість руху, ха 
біоелектричної активності м’язів, та ступінь залучення в ударний 
повороту тулуба [1. 2]. Слід зауважити, що в кікбоксингу у 
контактних поєдинках провідну роль відіграють дії з установко: 
силу", бо саме вони мають найбільш негативний вплив на боєздз- -
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г .-тника, але широко застосовуються також дії з установкою "на
і .стг:сть", зокрема з метою розвідки чи підготовки атаки. У лайт- і семі-

- іатних поєдинках, через обмеження щодо застосування сильних 
Шжсів згідно з Правилами змагань, дії виконуються переважно з 

і-звкою "на бистрість", що є ефективним для здобуття очків.
Отже дослідження особливостей ударних дій при згаданих 

“і - :вках та пошук ефективних методик їх вдосконалення є актуальним 
. •: кбоксингу. Причому, якщо дані щодо ударів руками можуть бути
_ ::ичені із боксу, то особливості ударів ногами та сполучень ударів
- слчи і ногами при установках "на бистрість" і "на силу" лишаються 
■розкритими і потребують окремих специфічних досліджень. В даній 
р с е ~  розглядаються прояви швидкісно-силових якостей в типових 
■жючних ударах руками і ногами та їхніх типових комбінаціях, а саме: 
і  чазники сили ударів та тривалості часових інтервалів між ударами в 
к  чт і націях.

Мета — дослідити швидкісно-силові характеристики ударних дій 
в гіоксерів при установках "на бистрість" і "на силу".

Гіпотеза: ми припускаємо, що з’ясування особливостей проявів 
дтллсісно-силових якостей в ударних діях при виконанні з установками 
-- бистрість" і "на силу" дозволить оптимізувати тренувальний процес

В процесі дослідження застосовувались наступні методи: 
те тетичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури і 
а« і  зичних матеріалів наукового дослідження; педагогічне спостереження 
ї  застосуванням хронодинамометра конструкції М.П.Савчина [ІЗ]; 
т г  : ти математичної статистики.

Група досліджуваних складалась з 29 кікбоксерів-розрядників віком 
ал 8 до 21 року, з масою тіла від 60 до 75 кг, правшів. Спортсмени 
■тонували типові [7] ударні дії: одиночні прямі удари руками та кругові 
зг> :-:д-хауз) ногами; комбінації ударів: 1 — прямий лівою рукою, прямий 

■саэою рукою, круговий (раунд-хауз) правою ногою; 2 — прямий правою
- с:ю, прямий лівою рукою, круговий (раунд-хауз) лівою ногою. Удари

лились по боксерській груші (в середині якої знаходився реєструючий 
ж~-іак) із лівосторонньої боксерської стійки зі зручної дистанції. На 
я «сне завдання давалась установка: виконати бистро або виконати 
з діло. При цьому фіксувались показники сили ударів (ум.од.) та
-  залість часових інтервалів між ударами (мс).

Аналіз результатів нанесення одиночних ударів показав, що при
установках найбільш сильним є прямий удар правою рукою (135 

»« од. — "на бистрість" і 183 ум.од. — "на силу"). Друге місце за 
т, -лзником сили посідає круговий удар правою ногою (122 і 152 ум.од.
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відповідно). Третє місце — прямий лівою рукою (107 і 139 ум.од. 
відповідно), і найслабшим виявився круговий лівою ногою (95 і 130 ум.од 
відповідно). Отримані результати свідчать, що функціональна асиметрії 
проявляється як в ударах руками, що погоджується з дослідженнями = 
боксі [4,2,14 та інші], так і в ударах ногами. Слід відзначити, що зі 
результатами наших досліджень, удари ногами слабші за удар:-, 
однойменними руками, хоча до виконання ударів ногами залучається 
значна м’язова маса. Можна припустити, що менші силові прояви в ударю 
ногами обумовлені низькою швидкістю руху ударної кінцівки, яка в сво-: 
чергу залежить від недостатньої координації зусиль або неузгодженост 
руху кінцівок з поворотами тулуба. Адже ці фактори, згідно з даними ряд; 
авторів [3,8,10,11, та інші], впливають на силу ударів руками І, ймовірне, 
ногами.

Показники сили обох ударів руками і удару лівою ногою при 
установці "на силу" вищі, ніж "на бистрість" на 36 - 38%. Для удар;- 
правою ногою ця різниця становить менше — 24%.

Дослідження комбінацій ударів показало, що при виконанні 
установкою "на силу" показники сили усіх досліджених видів ударів тг 
тривалості часових інтервалів між ними більші, ніж при установці "ні 
бистрість". Причому це збільшення є доволі незначним в показниках сили 
ударів ногами (9% — у круговому правою і 17% — у круговому лівою), 
досить вираженим в ударах руками: 95% (в комбінації — 1) і 107% < • 
комбінації — 2) у прямому правою та 42% і 64% (відповідно) у прямом 
лівою. Отже, найбільш мінливим, в залежності від установки, виявивсь 
показник сили прямого удару правою рукою. Можливо, саме це 
спричинило суттєве збільшення (на 29% в комбінації — 1 і на 30% ; 
комбінації — 2) тривалості часових інтервалів після цього виду удару = 
комбінаціях з установкою "на силу" порівняно з установкою "ь: 
бистрість". Для часових інтервалів після прямого лівою рукою Г: 
збільшення становило лише 18% (в обох комбінаціях).

Розбіжності між силовими показниками кругового удару право.-: 
ногою (як одиночного, так і в комбінаціях) при різних установка 
виявилися меншими, ніж у інших видів ударів. При установці "ні 
бистрість" спортсмени виконують удари переважно за рахунок руху 
ударної кінцівки і в незначній мірі залучають поворот тулуба. Це збільш; 
швидкість нанесення удару, але зменшує його силу. Техніка виконана 
кругового удару правою (дальньою від суперника) ногою є така, що . 
будь-якому випадку вимагає швидкого повороту тулуба [9]. Отже, навг; 
при установці "на бистрість", в ударі будуть задіяні великі і потуж- 
м’язові групи, що й обумовлює незначне зменшення його силово: 
показника порівняно з установкою "на силу".
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ВИСНОВКИ
. .При ударах ногами, як і при ударах руками, проявляється 

^регіональна асиметрія.
2. Нанесення "сильного" прямого правою рукою на початку чи в 

■ остйні комбінації ударів руками і ногами призводить до збільшення 
ше ■ теред наступним ударом, а отже до порушення ритму комбінації і 
ям■>. ін н я  її ефективності.

3. Силовий показник у кругового удару правою (дальньою від 
а те:-тика) ногою змінюється при різних установках менше, ніж у інших

-.Вдосконалення проявів швидкісно-силових якостей в ударах 
■ - , може сприяти підвищенню спортивної майстерності кікбоксерів-
Ж-ІШ.~НИКІВ.
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SPEED-STRENGTH CHARACTERISTICS 
OF THE KICKBOXERS’ BLOWING ACTIONS

MARINA YAREMKO 
Lviv State Institute o f  Physical Culture 

The peculiarities of the manifestation of the speed-strengths qualities:: 
the hits by the hands, legs, and their combinations, which have been perform:-: 
with the commands "fast" and "strengthily", are being investigated in the 
article.

СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БОКСЕРІВ В 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОМБІНАЦІЯХ УДАРІВ НА РІЗНИХ ЕТАПа  

БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СЕРГІЙ НІКІТЕНКО

Львівський державний інститут фізичної культури

Метою роботи є оптимізація підготовки кваліфікованих боксери 
основі вдосконалення швидкісно-силових компонентів техніки у Сі. 
індивідуальних комбінацій та врахування особливостей встановл:-


