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АРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНИХ І КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ  
ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЗМАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ І СТРУКТУРИ  

ІГРОВИХ ДІЙ Ю НИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ

Наталія НЕСТЕРЕНКО

Дніпропетровський Державний Інститут Фізичної Культури та спорту

Тенденції розвитку змагальної діяльності в сучасному юнацькому та дорослому 
тболі є основою наступної розборки адекватної системи тренування. Саме 
ективна модель змагальної діяльності, як відзначає В.Г.Нікітушкін (1993, 1995, 
виступає в якості фактора диференційної побудови тренувального процесу юних 

сменів на етапах поглибленого тренування та спортивного удосконалення. Аналіз 
аьної діяльності команди та окремих її гравців у баскетболі дозволить в повній 
Цілити позитивні та негативні сторони спортивної підготовленості дітей та підлітків. 
Для рішення поставленої задачі -  виявлення якісних і кількісних показників 
активної моделі і структури ігрових дій юних баскетболістів, проводились 
спчні спостереження змагальної діяльності, здійснювався аналіз технічних 
■с ті в фінальних ігор на Першість України, який порівнювався з статистичними
■ л м и  ігор Всесвітної Юнацької Олімпіади (1998), Чемпіонату Світу серед 
в і в  • 1998) як перспективної моделі змагальних дій. Ми передбачували, що 
рк ться в основних компонентах гри (в нападі та захисті), створить не тільки 
.но-якісну модель змагального ігрового противоборства, але й дозволить визначити 
ново-наслідкові зв’язки, що впливють на наслідки зустрічі -  спортивний результат.
З ході досліду була проведена рангова кореляція по Спірмену (г) командних місць 
зників, що основними елементами при вагомій найбільшій значимості в рангах 
ш ш  місць у  юнаків ІЗ -14 років визначились (та бл. І ): кількість кидків з ближної" 
т'Аб, з, ссредіївбі д ттвтау їі к ількість кидків з  три \т= б,ТАТ) та
ьтативність (г відповідно -  0 ,943 ,0 ,771,0 ,943). Гравцям даного віку, через фізичні 
щічні можлівості, більш віповідні кидки з-під кільця та з середньої дистанції і 
і -  з дальніх дістанцій. Причину та пояснення слід, напевно, шукати в рівні силових
■ дко-силових можливостей юних спортсменів, які дозволяють грати під щитом, 
іти в кільце з невеликих відстаней.
Тому підсумок гри повністю залежний від кількості (г=0,886), результативності 
І&6) і точності (г=0,924) 2-х очкових кидків. Кількість 3-х очкових і штрафних 
щ  з грі юних баскетболістів не є визначальним чинником, що впливає на її 
Ь е ВВІСТЬ.

~ла ж значущі коефіцієнти рангової кореляції визначилися і по поканиках кількості 
з на своєму щиті (г=0,886) і щиті суперника (г=0,943), кількості перехоплень 
- . кількості голевих передач (г=0,771). Вказані показники потрібно розглядати 

г л : з: компоненти змагальної діяльності юних баскетболістів, багато в чому пов’заних 
в ткісно-силовою  п ідготовленістю  спортсм енів (Т .А .Б отагар ієв , 1990;

- 5ашев,1984; В.І.Сисоєв, 1990 і інш.). Таким чином, потрібно зробити висновок,
• них спортсменів визначальними елементами гри є кількість і результативність 
сі з ближніх і середніх дистанцій, кількість підборів, перехоплень, голевих передач.

Аналіз отриманих даних в проведеному нами дослідженні показав, що кількість 
і у ю них 'баскетболістів років в  окремій тр’ї досягає Уї5-Т2б за гру при
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середніх показниках, що коливаються в межах 91 атаки. їх результативність становгш. 
38-40%. Потрібно констатувати, що по кількісних показниках спроб нападу за гру. 
юнацькі команди наблизилися до показників команд чоловіків, (табл. 2).

Зміст і стиль гри значною мірою визначається і обумовлюється характером її 
структурою нападаючих дій, а саме часом ігрових ситуацій. Внаслідок аналізу! 
отриманих нами в дослідженні даних виявлена певна закономірність результативностз| 
атак від їх тривалості.

У ході обстеження змагальної діяльності юних баскетболістів 13-14 рокзя 
встановлено (табл. 3,4), що в ігровій діяльності юних в баскетболі переважають атакуючі 
дії тривалістю 2-6 сек. 17-12 сек., і складають в структурі напади, відповідно, - 67,5е : -і 
69,5%. Ефективні атаки в рамках вказаних тимчасових інтервалів впливають істотним чином 
на кінцевий результат матчів. їх результативність складає від 71 до 74 %. Результат атті 
тривалістю до 12 секунд має вирішальне значення для кінцевого підсумку матчу. Швидккж 
напад, насичений швидкісними переміщеннями і ігровими елементами, що виконуються 
часто в єдиноборстві з суперником, пред’ являє значні вимоги до швидкісно-силової 
підготовки юних баскетболістів. Враховуючи вище викладені факти, загальна тендекпл 
розвитку гри вимагає раціонального поєднання атак швидким проривом, раннім нападомі 
позиційним нападом при неухильному зниженні часу, що відводиться для атаки. Реалізації 
такої ігрової стратегічної лінії вимагає достатніх сумарних функціональних кондицій 
високої швидкісної техніко-тактичної підготовленості, відповідного рівня розвішу 
швидкісно-силових здібностей у підготовці юних спортсменів.

Ефективність змагальної діяльності тісно пов’язана з максимальною реалізаціє» 
індивідуальних особливостей кожним спортсменом в складі команди і виявляєте • і 
спеціалізованних ігрових функціях (амплуа). Диференціація показників змагальні« 
діяльності гравців за функціональними обов’язками є зараз найменш розробленим 
розділом в аналізі гри спортсменів віку, що нас цікавить -  13-14 років.

У нашому дослідженні встановлено, що показники ігрової діяльності захисних^, 
нападаючих, центрових не схожі по питомий вазі ведучих технічних прийомів. Можна зазнач} —,  
що активність гравців реалізовується в ігровому амплуа баскетболістів (табл. 5).

Ми констатуємо, що вже у віці 13-14 років відбувається чітке розмежування ігрових І 
і функціональних обов’язків. Так у виконанні техніко-тактичних прийомів гри найбільш і 
активними у віці 13-14 років є нападаючі. По кількості 2-х очкових кидків, в тому чи шиї 
з ближніх і середніх дистанцій, і в цілій загальній кількості кидків з гри, їх результативкдглі 
у нападаючих спостерігаються достовірні статистичні відмінності з групами зах и сн ш Я  
і центрових (Р<0,05 —0,01). По функціональних обов’зках нападаючі займають проміязЛ 
(перехідне) положення між захисниками і центровими, будучи як би у н іверсальн и м  
гравцями, в необхідний момент, що виконують функції того або іншого амплуа. Це б а т и  
в чому залежить від фізичної, зокрема швідкісно-силової підготовленості ь: - т а  
баскетболістів 13-14 років. Наприклад, не спостерігається достовірних відмінностям 
між нападаючими і захисниками за кількістю атакуючих і голевих передач, за кільк:.—Л 
перехопелень (з спостереж енням цих елементів у захисників), за кількістю ї ї  
результативністю кидків через 3 -х очкову дистанцію (Р>0,05). З іншого боку за кільк: г т Л  
підборів на своєму (4,5 -  4,4) і чожому щиті (4,0 -  3,9), кількості блокшотів (0,9 -  1 З І  
нападаючі не поступаються центровим, виграючи боротьбу під кільцем ( н е к Л  
достовірних відмінностей). Активні дії нападаючих в захисті характеріш  
універсальність ігрового апмлуа баскетболістів, коли п р ед ’являю ться з а : .  Л  
високотехнічного і різноманітного володіння прийомами захисту.
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По кількості і результативності кидків з гри група захисників перевершує 

: -ігрових (Р<0,05 -  0,01). Внесок центрових в загальний підсумок гри найменший, 
: визначається специфікою рухової активності центрових. На наш погляд, це 
ктується особливостями функціональних систем організму, зокрема станом м ’язової 

їстеми, що знайшло наступне підтверження в подальших наших дослідженнях і 
означило особливі рекомендації в побудові програм диференційованої швидкісно- 
-і вої підготовки центрових гравців у баскетболі в 13-14 річних юнаків.

Таблиця 1.

Елементи ігрової діяльності

Українські 
змагання 

юнаків, 13-14 
років

Всесвітні 
юнацькі ігри, 

16-17 років

Чемпіонат миру, 
чоловіки, 1998 

рік

лькість забитих очків 0,943 0,881 0,600
лькість пропущених очків - -0,786 -0,623

Езаиця забитих і пропущених 
чків 0,999 0,852 0,829

Л І 0,771 0,905 0,799
'-ЛЬКІСТЬ кидків з гри 0,843 0,843 -0,587
езультативність кидків з гри 0,943 0,923 -

: чність кидів з гри - 0,953 0,634
ліькість 2-х очкових кидків 0,886 - -

езультативність 2-х очкових 
гдків 0,886 0,887 -

зчність 2-х очкових кидків 0,924 0,905 0,730
о чність 3-х очкових кидків - - 0,596
ількість штрафних кидків - - 0,731
гзультативність штрафних 
цків - - 0,741

ількість підборів за гру: 0,943 0,810 -

і своєму щиті 0,886 0,739 -

і  чужому щиті 0,943 - -

дькість перехоплень 0,814 0,661 -

ль кість голевих передач 0,771 0,810 -

лькість передач всього - 0,834 -

лькість поразок за гру - - -0,540

Таблиця 2.
Характеристика кількості атак в змаганнях юних та кваліфікованих баскетболістів

‘ивалість атак Юні баскетболісти 13-14 років Кваліфіковані баскетболісти

5 сек, к-ть % 26,3 13,6
28,8 18,8

12 сек, к-ть %
37,2 15,3
40,8 21,1

-22 сек, к-ть % 24,4 34,3
26,8 47,3

-30 сек, к-ть % 3,3
3,6

9,3
12,8

альна к-ть атак, разів 91,2 72,5
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Таблши
Характеристика результативності атак у юних та кваліфікованих

баскетболістів

Триваліст 
ь атак

Юні баскетболісти 13-14 років Кваліфіковані баскетболісти
Результативність 
атак, к-ть

Ефективність 
атак,%

Результативність 
атак, к-ть

Ефективність 
атак, %

2-6 сек 13,2 50,2 7,6 55,9
7-12 сек 15,1 40,6 5,8 37,9
13-22 сек 8,6 35,2 14,4 42,0
23-30 сек 0,8 24,2 3,4 36,6
Всього: 37,7 41,3 31,2 43,0

Таблиці 4
Характеристика атакуючих дій юних та кваліфікованих баскетболістів

Характер атакуючих дій Юні баскетболісти 13-14 
років

Кваліфіковані
баскетболісти

Кількість швидких 
проривів 11,3 6,9

Кількість
результативних проривів 7,6 4,7

Ефективність швидких 
проривів, % 67,3 68,1

DESCRIPTION OF QUALITY AND QUANTITY INDICES OF LONG
TERM COMPETITION MODEL AND STRUCTURE OF YOUNG 13-.- 

AGED BASKETBALL PLAYERS’ GAME ACTIONS

Natalie NESTERENKO

Dnepropetorvsk State Institute o f  Physical Culture and Sports

The process of interconnected improvement of all the degrees of training, as well as purr- 
development of separate motive abilities inevitably bases itself on systematic structure of comp: 
activity examining.

The special features analysis of 13-14 aged basketball players’ game actions showed t i s  : 
young men competition activity efficiency is determined by quantity and two-points throws effect 
including throws from short and medium distances (r=0,843 -  0,943), by quantity of pickings i r= 
0,943), intercepts (r=0,814), goal transfers (r=0,771). Throws from under the basket an: 
medium distance are characteristic to a considerable extent to the players of the given age due ”  
physical (speed and power in the first place) and technical possibilities, and in the less exten: -  . 
long distances. The competition activity efficiency is closely connected with every player’s ir. ± m  
features maximum realization in the team and it is shown in specialized game functions (special a 
young 13-14 aged basketball players. It was established that game activity indices of backs, fen? 
are not similar in specific gravity of the leading technical methods. We ascertain that in the age :<4 
already the distinct delimitation of game functional duties takes place.
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Таблиця 5.

юказники змагальної діяльності юних баскетболістів різного ігрового 
амплуа на Першість України серед юнаків 13-14 років

захисники

—сченти ігрової 
~ж~-»ності

:;сть очків

І
(п=19)

X
б
ш

10,3
4,02
0,92

нападаючі
II

(п=12)
X
б
ш

16,2
7,59
2,19

центрові
III

(п=10)
X
б
т

7,8
4,23
1,34

к к

2,48
<0,05

їі-іт

1,54
>0,05

Чгкі

3,27
<0,01

исть 2-х 
кидків

8,0
2,98
0,68

12,2
4,44
1,28

5.9 
3,46
1.09

2,89
<0,01

1,63
>0,05

3,74
<0,01

ЬТЗТИВНІСТЬ

е о в и х  

-  кількість

3,4
1,30
0,30

6,0
2,82
0,82

3,2
1,65
0,52

3,00
<0,01

0,33
>0,05

2,90
<0,01

кидків з
С-ТЬКІСТЬ

10,1
4,08
0,94

13,5
4,84
1,40

6,1
3,76
1,19

1,90
>0,05

1,98
>0,05

3,39
<0,01

лггивність 
з гри,

3,9
1,40
0,32

6,3
2,92
0,84

3,2
1,66
0,52

2,44
<0,05

2,37
<0,05

3,13
<0,01

:голевих 
-АП

2,1
1,20
0,28

2,0
1,09
0,58

0,9
0,89
2,81

0,24
>0,05

3,05
<0,01

2,62
<0,05

4,9
3,28
0,75

3,8
2,46
0,71

1,9
1,72
0,54

0,96
>0,05

3,12
<0,05

2,13
<0,05

-П Х

3,0
1,12
0,26

2,7
1,05
0,30

1,7
1,24
0,39

0,75
>0,05

2,77
<0,01

1,72
>0,05

2,7
1,75
0,40

4,5
2,19
0,63

4,4
2,3

0,73

2,40
<0,05

2,05
<0,05

0,10
>0,05

1,8
1,48
1,34

4,0
2,19
0,63

3,9
2,21
0,70

3,06
<0,01

2,44
<0,05

0,11
>0,05

С ТРІЛЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ БІАТЛОНІСТІВ УКРАЇНИ

Віктор ПЯТКОВ, Оксана ПАВЛЮК

\лч~.:кавний інститут фізичної культури Технологічний університет Поділля

г : стан наукової проблеми. За допомогою  аналізу  стрілецької 
. біатлоністів збірної команди України виявлена недостатня влучність 

- : :  твіків, так і у жінок порівняно з провідними біатлоністами світу [1],


