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». Технічна підготовка спортсмена -  одна з найбільш складних, де 
: н айомиться з технічними елементами керування швертботом різної 

-т -л із  “Програм ДЮСШ, СДЮШОР і ШВСМ” з різних видів спорту 
-. ~ гчатковому етапі розділу технічної підготовки відводять від 22,4% 
щ. Одначе, у такому складному у технічному плані виді спорту, як 

п ять  лише 16% часу, що явно недостатньо для придбання необхідних 
~ ллення при керуванні швертботом [5].

свою думку ряд авторів вважають, що вже на початковому етапі 
;.ъагу необхідно приділяти навчанню спортивної техніки, тому що 

:л рухова функція досягає високого рівня розвитку, підвищується 
щят кої нервової системи до створення стійких умовно-рефлекторних 

-т л я  діяльність другої сигнальної системи. Всі ці фактори складають 
есті для формування рухових навичок та вмінь [1,2].
-  експериментально обгрунтувати збільшення часу на технічну 

г  л ч ен ів  на початковому етапі.
ніслілжень. В роботі ми використовували анкетування, опитування 

чне спостереження та педагогічний експеримент, оцінка технічної
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підготовленості за 10 показниками, математико-статистичні методи, включаючи м 
експертного оцінювання.

Організація досліджень. Дослідження проводилися на базі ДЮСШ “Л і  
(відділення вітрильний спорт) м. Дніпропетровська на ЗО юних яхтсменах віком 
років. Педагогічний експеримент проводився у період вересень-листопад і квіт , 
червень у 1998-99 роках (час проведення занять на воді згідно кіматичних ; 
регіону). Контрольна група навчалась за офіційною “Програмою ДЮ СШ ” (1985 : 
де на технічну підготовку відводилось 16% часу від загального обсягу навантаж; 
[5], а експериментальна -  за пропонованою, нами методикою. Час для техн: 
підготовки у експериментальній групі був збільшений до 33% згідно резуль 
анкетування тренерів, які працюють з групами початкової підготовки у різних рег. 
України. На початок експерименту спортсмени не мали досвіду управління швертботи

Розроблена нами експериментальна програма зі спеціальної (технічної) підгст 
для юних яхтсменів складалася з трьох розділів:

- звикання до оточуючого середовища і швертботу (яхти);
- засвоєння основ керування швертботом;
- оволодіння навиками керування швертботом.
Оцінка технічної підготовленості яхтсменів проводилась згідно розроблених - _У 

критеріїв оцінювання методом експертної оцінки при проходженні спортсмен* 
контрольної дистанції у виді “трапеції” (згідно діючих правил змагань 2001-200- : 
різних гідро-метеоумовах -  в середній (6-8 м/с) та слабкий (4-5 м/с) вітер.

Результати досліджень. Результати досліджень показали, що виконання т 
технічних елементів, як налагодження вітрила, пересування при виконанні по 
огинання знаку, виконання поворотів оверштаг і фордевінд у слабкий вітер (м і 
при максимальній оцінці у п’ять балів, у яхтсменів експериментальної групи знаходз 
у діапазоні 4,2-4,3 бали, що вище на 0,6-0,8 балів, ніж у контрольній. Узгоджі 
поглядів експертів - вище середньої (коеф. конкордацїї 0,5-0,7).
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^Ж  .0̂  А*

□  Контрольна група

В  Експериментальна 
група
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Мал 1. Результати експертної оцінки виконання технічних елементів яхтсменал .
слабкій силі вітру (4-5 м/с).

У контрольній групі (з 9 технічних показників) юні яхтсмени отр: 
максимальну кількість балів 3,5-3,7 за виконання слідуючих технічних елем; 
посадка у човні та виконання повороту оверштаг і огинання знаку, де коєс
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гдації ^узгодженість думок) теж вище середнього і становить 0,6 та 0 7

"31ДНО ’ ’

.гедставлені результати виконання технічних елементів при середній силі вітру
- и оказав, що в експериментальній групі юні яхтсмени краще засвоіли роботу 
м. пересування у човні під час виконання повороту і техніку відкренування 

тлу, що ми пов язуємо з більш високим рівнем іх фізичної підготовки [4],
- при виконанні вправ на статичну та динамічну витривалість. Рівень виконання 

елементів оцінюється у межах 4-4,3 бали (мал.2).

^  А

□  Контрольна 
група

Н Експеримент а 
льна група
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2  Результати експертної оцінки виконання технічних елементів яхтсменами 
при середній силі вітру (6-8 м/с).

~ дженість думок експертів вище середнього 0,5-0,7, крім оцінки виконання 
і |  іордевінд, де коефіцієнт становить 0,4.

F - трольній групі, не зважаючи на більш низьку оцінку експертів, непогано
посадка у човен та виконання повороту оверштаг (3,8 і 3,7 бали). Оцінка 

* :тнічних елементів знаходилась у межах 3,4-3,5 балів при коефіцієнті 
0,6- 0,7.

Сі нагний показник десяти технічних елементів у експериментальній групі (при 
вітру) становить 211,1±3,6 бала, а у контрольній на 37,4 бали нижче і 

5али. При слабкій силі вітру сумарна оцінка становить 188,3±2,9 бали, що 
-граще показників контрольної групи.
при відсутності розбіжностей у початковому рівні технічної підготовки 
нів, ми констатували краще засоєння матеріалу і отримання необхідних 

а - :нь при керуванні швертботом, що виражається у збільшенні експертної 
в. периментальній групі при середній силі вітру на 21,5% і при слабкій силі

_ _  • : ВІДПОВІДНО.

-ні нами дані свідчать, що найбільш складними для засвоєння технічних 
—в навчанні управлінню швертботом на початковому етапі є: - налагодження 
: -  гтребує деякого досвіду і навичок;

- - .  кермом на повороті, тому що юний яхтсмен управляє кермом у діапазоні
ідьсде 45?;
к г .- щення у середені човна при виконанні повороту;
■нснання повороту фордевінд, який є найбільш складним у технічному
М і  і і і і і і .
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Ці експериментальні результата підтверджуються результатами анкетуб^  
тренерів, які працюють з групами початкової підготовки [3].

П роведення кореляційного аналізу між показниками експертної ошнк* 
результатами виступу на контрольних змаганнях, (прихід у яхтовому перегоні) визнб 
тісну в ід ’ємну залежність при різних погодних умовах проведення змагань 
експериментальній групі в слабкий вітер вона становить -  0,93, в контрольній -  ■ - 
середній вітер - -  0,79 і 0,95 відповідно.

Таким чином, очевидно, що збільшення часу для технічної підготовки ■ 
яхтсменів вже на початковому етапі підготовки виправдовує себе і може бути прі 
за основу при формуванні нового документу “Програми ДЮСШ, СДЮШОР і 
з вітрильного спорту” (разділ початкової підготовки). Впровадження експерименті! 
програми підготовки позитивно відбивається на спортивну підготовленість к 
яхтсменів.

Література

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. -К .: Олимпиі 
литература, 2002. -  294 с.

2. Пчелов В.М. Организационно-методические аспекты управления подгоп. 
спортсменов. / /  Ежегодник “Гребной спорт ”. -  Днепропетровск. -  2002 - 
26-30.

3. Скрипченко І.Т. Проблеми програмно-нормативного забезпечення навч~~ 
тренувального процесу юних яхтсменів у  ДЮСШ. / /  Матеріали II Всеукр. 
наук, конференції - Суми, 2002. - С. 131-134.

4. Скрипченко 1.1 Рівень фізичної підготовленості юних яхтсменів різних 
України на початковому етапі підготовки. / /  Спортивний вісник Приднік: 
-Дніпропетровськ, 2002. - №2 -  С.28-31.

5. Чумаков А.А., Орешкин С.А. Парусный спорт. Учебная программа для 
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства и школ-инте: -. 
спортивного профиля. -  М..ГУНМР 1985 -  120 с.

THE TECHNICAL TRAINING YACHTSMANS AT AN INITIAL STA(

Irina SKRIPCHENKO

The Dnipropetrovsk State Institute o f Physical Culture and Sports

The article is devoted to researches the results concerning the technical train in  ̂
initial stage in sailing sports. It is shown experimentally necessity to increase the hours for t 
training of the young yachtsmens.


