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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 qualitia 
the hits by the hands, legs, and their combinations, which have been perfc 
with the commands "fast" and "strengthily", are being investigated in the 
article.

СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БОКСЕРІВ В 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОМБІНАЦІЯХ УДАРІВ НА РІЗНИХ ЕТАН-. 

БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СЕРГІЙ НІКІТЕНКО

Львівський державний інститут фізичної культури

Метою роботи є оптимізація підготовки кваліфікованих боксер; 
основі вдосконалення швидкісно-силових компонентів техніки у 
індивідуальних комбінацій та врахування особливостей встанови
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Рішення і змін взаємозв’язків між цими компонентами під впливом 
- их факторів.

В боксі проведено серію досліджень з метою вдосконалення 
_з якісно-силових якостей спортсменів, основними з яких є 
шгробування А.Буніна [1], Б.Бутенка [2], В.Філімонова [7], М.Савчина 

А.Нікітенка [3]. Методика А.Буніна грунтується на вдосконаленні 
_--^кісно-силової витривалості із застосуванням спуртів ударів
— з злістю десять секунд, методика Б.Бутенка як і В.Філімонова - на 
«дссконаленні швидкісно-силових характеристик поодиноких ударів 
і  - серів. Дослідження М.Савчина спрямовані на визначення і оцінку 
тзия спеціальної тренованості боксерів. Методика А.Нікітенка
-  -тується на вдосконаленні швидкісно-силових характеристик серій з 4- 

і -дарів та подальшим переносом якостей боксерів на виконання 
ягзтоударних сполучень.

Наші дослідження спрямовані на вдосконалення швидкісно-силових
■ : стей боксерів при застосуванні серій з 2-3 ударів, а також швидкісно-
о .я зи х  компонентів техніки індивідуальних комбінацій ударів
зяяфікованих боксерів на різних етапах багаторічної підготовки.

Наукова новизна. Визначено особливості встановлення, поширення 
і  змін взаємозв’язків між швидкісно-силовими компонентами техніки 
г: йних ударів на етапах багаторічної підготовки боксерів, що дозволяє 
_ .нювати своєчасний педагогічний контроль за станом технічної 

плготовленості індивідуальних комбінацій ударів. Виявлено фактори і 
■ гу  їх впливу на щільність взаємозв’язків швидкісно-силових 
к  опонентів техніки ударів індивідуальних комбінацій у певних періодах, 
•є::циклах і мікроциклах підготовки, що дозволяє вносити своєчасну
■ гекцію в тренувальний процес з метою його оптимізації. Визначено 
явні удари в структурі різноманітних комбінацій, зміна зусиль яких 
зг.ц.-ває на корекцію часу виконання цих комбінацій. Виявлено зворотній
я- чозв’язок між силою акцентованого удару індивідуальної комбінації і 

« с  : м її виконання як критерій досконалого володіння навиком серійних 
я в  боксерів. Встановлено ефект взаємокомпенсації швидкісно-силових 

с  -шонентів техніки індивідуальних комбінацій ударів боксерів високої 
оаліфікації: здатність в стані втоми зберігати швидкість ударів на 
тезному рівні за рахунок зниження їх сили.

Внаслідок багаторічних досліджень сили і частоти серійних ударів 
з-зяіфікованих боксерів нами визначено, що по мірі оволодіння навиком 
явної комбінації ударів між її швидкісно-силовими компонентами 
-я  вловлюються взаємозв’язки. Причому, встановлення, щільність, а 
я-:ж зміна і доповнення цих взаємозв’язків між певними ударами та 
--ервалами часу комбінації має певні закономірності. Ступінь оволодіння
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навиком ударів певної комбінації можна характеризувати на осное 
встановлення І поступового доповнення зв’язків МІЖ ШВИДКІСНО-СИЛОВИМ.- 

компонентами техніки у такій послідовності:
1. Відсутні взаємозв’язки (співпадає з етапами початкової 

попередньої базової підготовки).
2. Встановлюються прямі взаємозв’язки між інтервалами часу ударів 

або між силою ударів певної комбінації (співпадає з етапе ч 
спеціалізованої базової підготовки).

3. Встановлюються прямі взаємозв’язки між силою та інтервалам.' 
часу ударів комбінації (співпадає з етапом максимальної реалізаг 
індивідуальних можливостей).

4. Встановлюється зворотній взаємозв’язок між силою акцентовано: 
останнього удару комбінації та інтервалами часу ударів (співпадає 
етапами максимальної реалізації індивідуальних можливостей ті 
збереження досягнень).

Взаємозв’язки кожного нового ступеня оволодіння навик:* 
доповнюють взаємозв’язки, які створені раніше. Чим вища ступш 
оволодіння навиком комбінації, тим більша кількість взаємозв’язків у  а 

швидкісно-силовими параметрами ударів, а також більша сталість с;е :• 
певного взаємозв’язку, незважаючи на вплив різноманітних факте: в 
перешкоди, головним з яких є втома організму спортсмена.

У боксерів високої кваліфікації виявлена здатність під вплие * 
втоми зберігати певні часові параметри індивідуальної комбінації завдяа 
зниженню сили її ударів. У боксерів низької та середньої кваліфікації тд 
впливом втоми зафіксовано поступове зниження як сили, так і часу в дь> 
триударних комбінаціях. Боксери високої кваліфікації відрізняються ї 
боксерів середньої кваліфікації кращим відчуттям сили та швидке'." 
ударів. Це підтверджується зміною сильного статистичного взаємозв'язг 
між швидкісно-силовими параметрами ударів індивідуальних комбінве ■ 
у боксерів високої кваліфікації під впливом втоми. Так, під час тестува-и 
відразу після розминки у боксерів зафіксовано сильний статистка- § 
взаємозв’язок між силою першою удару двоударної індивідуальне 
комбінації і часом її виконання. Під впливом втоми, після сезВ 
інтенсивних спеціальних вправ, відбувається зміна сильної 
статистичного взаємозв’язку: між часом виконання комбінації та сил *  
вже другого удару. Причому, при зниженні показників сили цих удьги 
спостерігається стабілізація часу виконання комбінації. Тобто, за р а \ - к 
компенсаторних процесів боксери високої кваліфікації здатні в г а й  
втоми зберігати швидкість ударів індивідуальних комбінаїЛ 
(індивідуальні комбінації, як правило, боксери формують з двох--: -  с 
ударів) на одному рівні. Дане явище ми визначили як "е:еаи
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і заємокомпенсації швидкісно-силових компонентів техніки ударів 
-лнвідуальних комбінацій Чим вища кваліфікація боксерів, тим вища 
зітність компенсувати час ударів у стані втоми за рахунок зниження їх

гали.
Об’єктивним показником, який свідчить про рівень стабільності та 

глгіативності навику індивідуальної комбінації, є не тільки наявність 
- льного статистичного взаємозв’язку між певними швидкісно-силовими 

:мпонентами, але і здатність боксера виконувати корекцію часу цієї 
: чбінації як лівою, так і правою рукою. У боксерів із стабільними 

. ■ гртивними досягненнями відзначено сильний статистичний 
тзаємозв’язок зі всіма інтервалами часу комбінації (в триударній 
«: чбінації два інтервали часу, в чотириударній -  три інтервали). Тільки 
т л час часткового виведення спортсмена із стану спортивної форми 
. постерігається зниження взаємозв’язків між швидкісно-силовими 
;: мпонентами техніки ударів комбінації.

Вдосконалення індивідуальних комбінацій ударів поєднує кілька 
луп методів: розвиток швидкісно-силових якостей для застосування в 
'ігатоударних сполученнях [3], в комбінаціях з 2-3 ударів [4], 
застосування певних вправ для максимального посилення зв’язку між 
_зидкісно-силовими компонентами техніки ударів у змагальному 

Ікроциклі та його пониження у відновлювальному [5].
Здатність до свідомого регулювання силою взаємозв’язків між 

_зидкісно-силовими компонентами техніки серійних ударів у певні мезо- 
■ 2 мікроцикли підготовки є ознакою рівня кваліфікації боксера.

Таким чином, наявність сильного статистичного взаємозв’язку між 
тзидкісно-силовими компонентами техніки індивідуальних комбінацій 
дарів, здатність підтримувати, а також змінювати його між певними 

-:мпонентами у рамках структури комбінації, є одним з об’єктивних 
показників спеціалізованого відчуття боксера, як ознака його 
майстерності.
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TECHNICAL SKILL GROWING OF THE BOXERS IN THE SERIES 
OF BLOWS DURING STAGES OF THEIR LONG STANDING 

PREPARATION
NIKITENKO SERHIY 

Lviv State Institute o f  Physical Culture 
Particularities of appearance, extension and changes of relationship s 

between speed-power parameters of technique in the series of blows or 
different stages o f boxers' preparation have been found out. The effect of the 
compensation between technical components, definite blows, which influence 
on the speed correction, are determined. The opposite relationship betweer 
accent blow of the combination and time of its execution as a criteria c 
technical skill, and also the factors of influence on the closeness of the speec- 
power parameters' relationships are defined.
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