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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 relationships 

between speed-power parameters of technique in the series of blows on 
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 between 
accent blow of the combination and time of its execution as a criteria of 
technical skill, and also the factors of influence on the closeness of the speed- 
power parameters' relationships are defined.

METODA MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA TECHNIKI 
RUCHU

NA PRZYKLADZIE KAJAKARSTWA

MICHAL WYCHOWANSKI

Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa PiL’sudskiego W Warszawie

1. WST^P
Na podstawie doniesien literaturowych z dziedziny teorii sportc 

oraz wtasnych doswiadczen przyj^to, ze podobnie jak w wifkszosc 
dyscyplin sportowych tak і w kajakarstwie wynik sportowy zalezy oc
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i-i-apuj^cych, podiegajqcych wytrenowaniu czynnikow: techniki ruchu 
is -cdnika, cech fizycznych zawodnika, cech psychicznych zawodnika 
: ecenhoef (1979), UccypnH (1986). Do najwazniejszych nie 
: : :  egaj^cych wytrenowaniu czynnikow nalez^: czynniki zewn?trzne 
cizsde wszystkim atmosferyczne) i sprz?t sportowy. Problematyk?. 

rurazan^ z taktyk^ i cechami psychicznymi zawodnika zajmuj^ si? 
: cs-ce wszystkim trenerzy. Ostatnio, coraz cz?sciej optymalizacji 

—:ki ruchu i pomiarami cech fizycznych zajmuji si? przedstawiciele 
' = -< scistych. Po analizie czynnikow wptywajqcych na wynik 
zr* j'encji K - 1 na dystansie 500m  przyj?to do dalszej analizy dwa 

stotniejsze czynniki: technik? ruchu i cechy fizyczne. Pod poj?ciem 
• sportowego (rezultatu sportowego) przyj?to rozumiec czas 

mania, zgodnie, z obowi^zuj^cym regulaminem sportowym,
: stansu 500m. Technika ruchu to sposob wykonania zadania 
.:-owego opisany za pomoci rownah matematycznych (modelu 

-rematycznego). Za gtownq cech? fizyczn^ przyj?to potencjalne 
- iz  tfosci rozwijania mocy przez zawodnika czyli moc dysponowan^. 
: :s adaj^c model matematyczny dynamiki uktadu kajak - zawodnik - 
» :s-o (KZW), mozna przeprowadzic anaiiz? techniki ruchu oraz podjqc 
: icy  jej optymalizacji. Optymalizacja techniki ruchu polega przede 
wszystkim na rozwi^zaniu dwoch gtownych problemow: doboru i 
=c_ acji sprz?tu oraz optymalizacji ruchow data. W literaturze brak jest 
- ic e li matematycznych dynamiki uktadu KZW. Podobnie nie istniaty 
: is y  metody bezposrednich pomiarow mocy dysponowanej kajakarzy.

Przyj?to nast?puj?ce cele pracy:
Ic  udowanie matematycznego modelu uktadu KZW umozliwiaj^cego 

—■soanie wptywu wybranych parametrow techniki wiostowania. i 
i*3--nkow atmosferycznych na efekt wiostowania.

2.0pracowanie metody pomiarowej pozwalaj^cej na ocen? mocy 
r  soonowanej kajakarzy.
I Zaproponowanie metody doboru wiosta kajakowego w zaleznosci od 
cedi biomechanicznych zawodnika, wiatru i prqdu wody, z 
iw.Korzystaniem informacji uzyskanych podczas symulacji 
■ rnputerowej wiostowania.

2 MODEL MATEMATYCZNY UKtADU KZW 
Przyj?to, ze badany uktad sktada si? z trzech umownych bryt 

szrywnych: I - gorna cz?sc tutowia, konczyny gorne, gtowa i wiosto, II - 
-a cz?sc tutowia, konczyny dolne i kajak, III -  ster (Ryc.1). Zatozono, 

ie ruch kajaka b?dzie rozpatrywany gdy istnieje wiatr i pr?d wody. 
=ownania ruchu kajaka pod dziataniem sit aero- i hydrodynamicznych, 
s* nap?dowych rozwijanych wiostem, czyli model matematyczny,
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uzyskano metod^ Boltzmanna-Hamela, wykorzystuj^c rôwnania podane 
przez Maryniaka (1976) і odpowiadaj^ce tego typu obiektom.

Przeprowadzono symulacjç techniki wiostowania uwzglçdnia г: 
ruchy wzdtuz і w poprzek torn oraz myszkowanie kajaka. Zbada-: 
wptyw warunkôw atmosferycznych na efekt wiostowania. Przyk^a: 
wynikôw symulacji ruchu uktadu KZW przedstawiono na rycinie 2.

Rye.2. Wynik symulacji - prçdkosc kajaka na starcie do regat na 
dystansie 500m
4 METODA POMIARU MOCY DYSPONOWANEJ

Nowa, zaproponowana metoda polega na pomiarze, przy _z. : l 
cykloergometru rçcznego, mocy dysponowanej kajakarzy w з 
obei^zenia і w funkcji czasu. Istotny w tej metodzie jest sposôb c : :  : t

Ryc.1. Przyjçty model fizyezny uktadu kajak-zawodnik-wiosto

3 WYNIKI SYMULACJI KOMPUTEROWEJ
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::c:^zenia dla testu wytrzymatosci (pomiaru charakterystyki mocy w 
'.nkcji czasu), a mianowicie do badan wytrzymatosciowych 
r-zyimowano taki moment hamuj^cy cykloergometru przy ktôrym, w 
:= eznosci od obci^zenia, badany uzyskiwat maksymaln^ moc. Na 

sjnkach 3 i 4 przedstawiono przyktady zmierzonych, metod^, 
:*arakterystyk mocy dwôch zawodnikôw. Pomiarôw dokonywano na 
::oowiednio przystosowanym cykloergometrze pozwalaj^cym na 

• Sitek konczynami gôrnymi. Moc obliczano za pomoc^ komputera na 
: : istawie nastawionej wieikosci obciqzenia i czasu pojedynczego 
rcrotu.

- : 3 Wartosci mocy dwôch mlodych kajakarzy w zaleznosci od 
: : :  azenia

;  : 4 Przebieg mocy dwôch mtodych kajakarzy w zaleznosci od czasu 
S YETODA DOBORU WIOSLA KAJAKOWEGO

Postuguj^c siç opracowanym modelem przeprowadzono 
s - . a c j e  komputerowe. Na podstawie otrzymanych wynikôw
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zaproponowano metod? doboru wiosta polegaj?c? na kolejnyrr 
obliczaniu nast?puj?cych parametrow wiosta: dtugosci, powierzchni 
wspotczynnika ujmuj?cego ci?zar wiosta i jego sztywnosc. Do obliczania 
dtugosci wiosta przyj?to nast?pujqce zatozenia:
> wiosto powinno bye mozliwie krotkie aby zminimalizowac wartosc 

momentu odchylaj?cego,
> wiosto powinno miec tak^ dtugosc, aby podezas wiostowania nie 

trzeba byto przemieszczac go w ptaszczyznie czotowej.
Istota metody doboru powierzchni wiosta opiera si? na dwu 

przestankach:
> istnieje optymalna wartosc mocy okreslona w znanych warunkach 

atmosferycznych i na sprz?cie о znanych charakterystykach aero- 
hydrodynamicznych,

> kajakarz powinien rozwijac moc optymaln? przy statej i jednakowe 
(mimo zmieniajqcych si? warunkow atmosferycznych) pr?dkosc 
przeci?gni?cia wiostem wzgl?dem kajaka.

6. WNIOSK1
1) Wykazano mozliwosc zbudowania modelu matematyeznego 
opisuj?cego technik? wiostowania na kajaku.

2) Opracowano metod? pomiaru mocy dysponowanej jako 
gtownego wskaznika stanu wytrenowania zawodnika.
3) Zaproponowano metod? doboru wiosta w zaleznosci od budowy 
zawodnika, stopnia wytrenowania i warunkow atmosferycznych.
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SUMMARY
MATHEMATICAL MODELING ON KAYAKING

MICHAt WYCHOWANSKI 
Academy of Physical Education, Warsaw, Poland

In the paper the method of mathematical modelling of kaya* 
performance is presented. The main aim of this work was construe: 
of mathematical model of kayak movement for computer Simula:
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^xounting the wind and water flow effect as well as athlete motion in 
t ation to the boat. It was assumed that kayak, athlete and paddle 

; .stem consist of three rigid elements of known mass distribution. Six 
^carate coordinations systems were assumed in order to define kayak 
:.~amics. The mathematical model was developed using Boltzmann- 
-amel method given by Maryniak (1976). The differential equations 
-e*e integrated numerically. In the results many function of kayak 
motion were obtained. The results of simulation and sensitivity 
: efficients give possibilities for approach of kayak paddle choice. In 
addition, the method of athlete power measurements in laboratory is 
resented.

МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПЕЦІАЛЬНИХ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ- 

АВТОГОНЩИКІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФ ІКАЦІЇ

НАТАЛІЯ СУХОВА

Львівський державний інститут фізичної культури

Специфіка змагальної діяльності в автомобільному спорті вимагає 
:-:окого рівня розвитку спеціальних рухових якостей спортсменів- 
іятогонщиків: уміння тривалий час концентрувати свою увагу .на 
іруванні автомобілем, швидко пристосовуватись до змін навколишньої 

згтуації та завчасно їх передбачати, точно диференціювати свої зусилля, 
'^-помилково визначати віддаль до об’єктів на трасі, а також швидкість 
ггху власного автомобіля та автомобілів суперників, і т. ін. [1, 2, 8, 10- 

: . Недостатня увага до науково обгрунтованого відбору, постійного 
; нтролю та вдосконалення спеціальних якостей автоспортсменів 

еизводить до підвищення аварійності і травматизму, зниження 
"іртивних результатів та популярності автомобільного спорту [6, 7, 9].

Однак, незважаючи на незаперечне практичне значення цих 
:: казників для теорії і методики тренування спортсменів у даному виді 
гарту, конкретна кількісна оцінка згаданих проявів рухової функції 

іє- огонщиків різної спеціалізації (за винятком [9 , 12, 13]), практично не 
тзоводилася. Тому дослідження у вказаному напрямку сьогодні 
- ідзвичайно актуальні.


