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виконання комбінації на кільцях (Р > 0,05). Певно, це свідчить про недостатність 
використання в експериментальному комплексі вправ для розвитку сили верхньо ; 
плечового поясу.

Слід визначити, що систематичне застосування експериментальних вправ сприят 
основному вірогідним змінам показників підгрупи дітей 7-8 років.

(І юн. -  III розряд). На наш погляд це обумовлено тим, що рівень треновансс- 
гімнастів II розряду вищий, ніж у гімнастів І юн. -  III розряду, отже їх організм потреб 
більшого навантаження.

Результати досліджень, свідчать про те, що запропонована методика нестандартна 
вправ дозволяє ефективно збільшити рівень фізичних якостей і спортивної майстерно^-  
юних гімнастів, а також є одним із засобів інтенсифікації тренувального процесу.
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This paper is devoted to the problem of increase of the training process intensity by 

of introduction of nonstandard exercises influencing the increase of physical fitness showing a r; 
the young gymnasts' sporting skill level.

ERGOMETRYCZNA ANALIZA REKORDOW W BIEGOWYCH KONKURENCJACH
LEKKOATLETYCZNYCH

ЕРГОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ РЕКОРДІВ У БІГОВИХ
ВПРАВАХ

TOMASZ GABRYS

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Energia zachodzcych w organizmie czowieka procesow metabolicznych moe bezporev' 

przejawia si w wyczerpaniu zapasow substratow і nagromadzeniu produktow rozp-ar_ 
zwi kszeniu produkcji ciepa (strat energii) oraz wykonywaniem pracy zewn trznej. W prakr-.-: 
cyklicznych dyscyplin sportu, w ktorych s rejestrowane parametry zewn trznie wykonywanej pr_. 
(np. dugo, szybko lub czas pokonania dystansu) zgromadzono materia faktograficzr 
charakteryzujcy zmiany poziomu wydolnoci beztlenowej sportowcow zachodzce pod wpy- =— 
doskonalenia warunkow treningu (Gabry 2000). Rozwoj adaptacji w procesie treningu przeb.. . .  
zgodnie z zasad „obcienie-efekt”. Charakterystycznym jest zatem dla pierwszych etap: • 
wprowadzenia nowej metody treningu przyrost rezultatow sportowych, nast pujcy szybk:— 
„skokami”, po ktorym nast puje spowolnienie tempa wzrostu rekordowych wynikow, post p t . 
stopniowo w miar wyczerpania si adaptacyjnych rezerw organizmu (Wokow, Sokunowa 2 »  . 
Post p w poziomie uzyskiwanych rezultatow jest zatem warunkowany tworzeniem і rozwoj — 
nowych niestandardowych metod, ktore b d w stanie wzmoc odpowied adaptacyjnych rea«._ 
organizmu na stosowane rodki treningowe. Na podstawie analizy rekordowych rezultatow - 
konkurencjach sportowych, , istnieje moliwo wyznaczenia momentow krytycznych w rozv.: . 
wybranej konkurencji odpowiadajcych zmianom dominujcej metody treningowej oraz okre.e- 
kierunku dalszego rozwoju aktualnie wiodcych koncepcji szkoleniowych (Popow 1998).

Celem bada, byo dokonanie oceny efektywnoci stosowanych rodkow і metod treningo. • .: 
ukierunkowanych na rozwoj adaptacji wysikowej sportowca w zakresie wydolnoci beztlenowe

Materia і metody bada
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Analizie poddano rekordowe rezultaty zarejestrowane w biegu lekkoatletycznym w Polsce і 
na wiecie w historii nowoytnej lekkiej atletyki. Do oceny poziomu wydolnoci zawodnika 
wykorzystano zaleno ergometryczn:„szybko-czas” і ”dystans-czas”. Charakterystyk zalenoci 
przedstawiono graficznie w ukadzie wartoci rzeczywistych і logarytmicznych. Przeniesienie 
wartoci rzeczywistych do ukadu logarytmicznego pozwolio na dokadne wydzielenie momentow 
krytycznych w charakterystyce rozwoju wydolnoci sportowcöw na przestrzeni ostatniego stulecia.

Rezultaty bada
Zbliony do charakterystycznego dla najlepszych rezultatöw w historii wiatowego biegu na 

dystansie 100m obraz dynamiki rekordowych rezultatôw w biegu sprinterskim wykazuj wartoci 
odnoszce si do post pu wynikowego czoowych polskich sprinterôw (гус. 1). Jednake, progresja 
rezultatôw nie jest harmonijna. Po przeniesieniu powyszej dynamiki do ukadu wartoci 
logarytmicznych (rye. 1) wyranie zaznaezaj si cz ste zmiany przedziaôw czasowych 
charakteryzujce si odmiennymi tempami przyrostu rezultatôw rekordowych, w zakresie kolejnych 
..skokow” о charakterze wykadniezym. Wyranie zaznaeza si zgrupowanie przyrostu rekordöw 
Polski w dwôch okresach: poczwszy od lat 20-ch do 1939 roku і od lat 50-ch do czasöw 
wspöczesnych.

1900 1920 1940 1960 1980 2000 1000.00
[lata]

10000 00
[lata]

Ryc. 1 Dynamika rekordöw Polski w biegu na dystansie 100 m m czyzn (skala arytmetyczna i 
:gary tmiczna)

Charakter dynamiki rekordowych rezultatöw w polskim sprincie kobiet, jest zbliony do 
: oserwowanego w grupie m czyzn -  wyranie zaznaczaj si dwa okresy. Pierwszy to lata do 1939 
roku, drugi datuje si na poeztek lat 60-ch (ryc.2). Podobnie jak w przypadku dynamiki osigni 
rekordowych rezultatöw przez m czyzn, rozwöj rekordöw w sprincie kobiet nie cechuje si cis 
rhronologi progresji poziomu sportowego a odpowiada specyfice „skoku” wykadniczego (ryc. 2).

1— ■— i - |

100.00

1 ■- 1 Dynamika rekordöw Polski w biegu na 100 m kobiet (skala arytmetyczna і logarytmiczna)
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Okres, w ktôrym nast powa wzrost rekordöw, amplituda і tempo w obszarze kadeg: 
„skoku” istotnie si röni nie wykazujc przy tym jakiejkolwiek prawidowoci. Mona sdzi. 
doskonalenie mctodyki treningu polskich sprinterek, byo poddane oddziaywaniu wielu czynniko * 
wrod ktörych znaczna cz nosia przypadkowy Charakter.

Ergometryczna analiza rekordowych rezultatôw w biegach lekkoatletycznych wyznaczona na
podstawie zalenoci „dystans-czas”

Z charakterystyki rozwoju rekordöw Polski wynika, і post p rezultatôw w biegowyct 
konkurencjach lekkoatletycznych jest wynikiem przyrostu poziomu wskaniköw wydolnoci tlenovs ; 
sportowcöw. Ilociowa charakterystyka parametröw okrelajcych beztlenow wydolno sportowcc - 
wyznaczona na podstawie rekordöw wiata wskazuje na nieznaczne zmiany w tym obszarz. 
zdolnoci wysikowej, jakie zaszy w analizowanym okresie. Obserwowana maa dynamika progrès 
wydolnoci beztlenowej moe by zwizana z niskim wpywem rodköw treningowych na pozior 
wydolnoci beztlenowej lub stosowaniem niedostatecznie efektywnych metod treningowy:- 
Powysze przyczyny naley ucili w toku bada ergometrycznych oraz na drodze bezporednich bts.- 
fizjologicznych potencjau wydolnoci beztlenowej biegaczy reprezentujcych wysoki pozior 
sportowy. Charakterystyk dynamiki zalenoci ergometrycznych „dystans-czas” wyznaczon 
podstawie rekordöw Polski m czyzn od 1910 do 1999 roku w biegu na dystansie od 100m àz 
10000m przedstawiono na ryc.3.

Podstawowa rönica mi dzy rekordzistami wiata і Polski, sprowadza si do wielkoc 
dynamiki rozwoju wydolnoci tlenowej, ktôra jest nisz w grupie polskich lekkoatletôw. Natom:_: 
ogölny przyrost wskaniköw wydolnoci beztlenowej w okresie obj tym analiz by nieznaczr.; 
podobnie jak w grupie rekordzistöw wiata. Charakterystyka ergometrycznych zalenoci „dystans 
czas” wyznaczona zgodnie z poziomem rekordöw wiata kobiet (na dzie 01.01.1999) w biegow>c* 
konkurencjach lekkoatletycznych (od 100m do 3000m) wskazuje, і w porôwnaniu z m czyznair. 
kobiety osign y mniejsz progresj w zakresie wartoci parametru wyznaczajcego moc tleno«- 
natomiast wi ksz w rozwoju zdolnoci beztlenowych Powysza prawidowo, w jeszcze wi kszyn 
stopniu jest wyraona w grupie polskich lekkoatletek, na co wskazuje analiza rekordöw Polski ko'r . 
w biegu na dystansach od 100m do 3000m, przy zachowaniu wyranej progresji w zakres . 
wydolnoci tlenowej (ryc.3).

________________________________  Молода спортивна наука України. Випуск 5. Том 1 ________________________________

g

10000.00 —

800000  —

6000.00 -

0.00  400.00
I-- ~r'

800  00
It]

I— 
1200.00

-  А  - 1910

1920

-< s> - 19Э0

-  *  - 1940

- 0 - 1950

- е - '960

- • 1970

- ш - 1980

- ж - 1990

-  V  - 1999

“ I 1 I 
1600.00 2000.00

3000.00 — ,

2000.00 -

1000.00 -

А  - 1920

1930

-  <з> - 1940

-  Â  - 1950

- 0 - 1960

- 0 - 1970

- ш - I960

- ж - 1990

-  V  - 1999

~ I---------1----------! 1 I
200.00 400.00 600.00и

Rye. 3 Dynamika zalenoci ergometrycznych „dystans-czas” wyznaczona na podstawie rekordöw 
Polski m czyzn і kobiet od 1910 do 1999 roku w biegu na dystansie od 100m do 10000m

Uzyskane rezultaty bada potwierdzaj tez , о moliwoci czenia ukierunkowanego rozwoj _ 
zdolnoci beztlenowych sportowcöw z jednoczesnym zachowaniem silnego akcentu na ksztatowan;: 
zdolnoci tlenowych. Dowiadczenia czoowych polskich lekkoatletek czcych skuteeznie obyc - і 
kierunki rozwoju zdolnoci energetycznych w praktyce treningowej, mog suy jako przykz: 
stosowania tego typu rozwiza metodycznych w szkoleniu sportowcöw reprezentujcych wyso* 
poziom sportowy.
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Ergometryczna analiza rekordowych rezultatöw w biegach lekkoatletycznych wyznaczona zalenoci
„pr dko-czas”

W celu dokonania analizy poröwnawczej rekordow Polski uzyskanych w kolejnych 
dekadach XX wieku (na dystansach od 100m do 800m) przedstawiono wartoci rezultatöw w 
_kadzie wspörz dnych logarytmicznych na ryc. 4. Najwi ksza progresja rekordowych rezultatöw 
polskich sprinteröw, tak jak zauwaono podczas analizy zalenoci "dystans-czas", bya wynikiem 
rozwoju wydolnoci tlenowej. Charakter przebiegu odcinka wyznaczajcego prac o maksymalnej 
mocy beztlenowej, wskazuje і na progresj poddanych analizie rezultatöw istotnie wpywa rozwöj 
beztlenowej pojemnoci kwasomlekowej (czas utrzymania maksymalnej mocy beztlenowej). 
.ednake, w zakresie poziomu maksymalnej mocy beztlenowej oraz skadowych wydolnoci 
beztlenowej kwasmlekowej, polscy biegacze wyranie ust puj rekordzistom wiata. Progresja 
rekordow Polski w sprineie kobiet, w analizowanym przedziale czasowym, bya wynikiem 
iednoczesnego rozwoju wydolnoci tlenowej і beztlenowej zawodniczek (ryc. 4).
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3.yc. 4 Dynamika ergometrycznej zalenoci ,,pr dko-czas” wyznaczona na podstawie rekordow 
?: !ski od 1900 do 1999 roku w biegu m czyzn i kobiet na dystansie od 100 m do 800 m (skala 
: garytmiczna)

Progresja rekordow wiata w biegowych konkurencjach sprinterskich kobiet, bya natomiast 
■ •nikiem, rozwoju mocy i pojemnoci beztlenowej, potwierdzajc rezultaty analizy dynamiki 

:;.vordowych osigni czoowych sprinterow (m czyzn) wiata.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy dynamiki rekordowych rezultatow rejestrowanych na dystansach

• ;gu sprinterskiego w Polsce i na wiecie wskazuj, i praktyczne rozwizanie problemu rozwoju
• .dolnoci sportowca, determinujcej post p wynikowy w sprincie jest zalena od stosowanych 
*: zwbza w metodyce treningu sportowego. W przygotowaniach czoowych biegaczy Polski, uwaga 
recjalistow jest skoncentrowana na rozwoju wydolnoci tlenowej oraz beztlenowej pojemnoci 

i - asomlekowej (lokalnej wytrzymaoci mi niowej), przy czym pod wzgl dem poziomu rozwoju 
:. emnoci beztlenowej kwasomlekowej, polscy sprinterzy istotnie ust puj rekordzistom wiata. 
Jstateczn odpowied na pytanie, o najefektywniejszy system przygotowa zawodnika specjalizujcego

v. biegu sprinterskim, mog przynie badania obejmujce bioenergetyczny profil sprinterow oraz 
cer.a fizjologicznego oddziaywania wykorzystywanych w procesie treningowym rodkow i metod.
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ERGOMETRIC ANALYSIS OF RECORD RESULTS IN RUNNING EVENTS OF TRACK-
AND-FIELD SPORT

The objective of the study was to assess the effectiveness of training means and mcthoc- 
directed towards the development of athletes’ exercise adaptation in the area of anaerobic capacity 
The World and Polish record results set up in running events in 100 years history of track-and-fk ; 
sports were analysed. The ergometric correlation of „speed-time” and „distance-time” was used t 
assess the level of athletes’ exercise capacity. The characteristic of correlation was graphical, 
presented with the use of real and logarithmic values. The performed analysis of dynamics : 
record results in 100-800m distances indicates, that development of athletes’ exercise capac 
follows the introduction of new training methods. As far as Polish runners are concerned, the m r : 
emphasis during preparation period is laid on the development of aerobic capacity and anaerob;. 
alactic capacity (local muscle endurance). Considering the level of development of anaerob:: 
alactic capacity, Polish sprinters are considerably inferior to world record holders.

ЕРГОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ РЕКОРДІВ У БІГОВИХ ВПРАВАХ
В роботі проведено аналіз динаміки рекордних результатів, які зареєстровані 

спринтерських дистанціях в Польщі та на міжнародних змаганнях.

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ТРЕНУВАННІ СПОРТСМЕНІВ-
ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ

ВІРА ГЛИНСЬКА

Львівський державний інститут фізичної культури

Спортивне орієнтування -вид спорту, сутність якого полягає у швидкому пересува- - 
по незнайомій місцевості з метою найшвидшого знаходження контрольних пунктів я  
допомогою карти і компаса. Шлях від одного контрольного пункту до наступного спорте v: - 
обирає самостійно.

Орієнтування на місцевості -  це складний процес. З однієї сторони спортсмен вик; 
ряд дій у внутрішньому плані, працюючи з моделлю місцевості у вигляді карти : створе- 
генерального уявлення про місцевість і дистанцію, деталізація явлень про певну діляег. 
місцевості, оцінювання відстаней і напрямків, вибір основних орієнтирів, вкг : 
оптимального шляху руху; з іншої - він змушений виконувати зовнішні практичні д: 
реальні переміщення на місцевості. При цьому спортсмен повинен, безперервно дію- % 
зовнішньому плані ,переносити ці дії у внутрішній план, уявляючи свої переміщенню 
моделі [Костильов В., 1995].

Згідно правил Міжнародної Федерації орієнтування ( IOF ) довжина дистанції - 
довжина ламаної, яка з’єднує старт, усі контрольні пункти в порядку їх проходження і фін 
Зважаючи на ступінь пересіченості місцевості, її прохідність (густота рослинності) та _ 
фактори, довжина дистанції повинна бути такою, щоб час переможця у класичній диста-ді 
був близько 90 хв., у спринті -  близько 25 хв., в естафеті -  45 -60 хв. для кожного етапу ~т» 
жінок відповідно 70,25 і 30-50 хв. За правилами загальний набір висоти на будь-1 , 
дистанції не повинен перевищувати 4% від довжини дистанції.

У ряді досліджень (Іванов Е.І.,1985; Лосєв А.С.,1984; Чешихіна В.В., 1989) вияв.- . - 1 

що ЧСС протягом змагань знаходиться в межах 160- 180 уд./хв. і на деяких діл*:-се 
дистанції зменшується на 2-8 уд./хв. під час технічних зупинок. Інтенсивність роботи 
перевищує критичну тільки в деякі моменти: при подоланні підйомів, заболочених ділт->: 
під час прискорень. Така робота вимагає прояву анаеробних можливостей орга:- : • 
спортсмена, однак накопичення кисневого боргу в організмі майже не відбувається - з
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