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Анотація. В статті аналізуються помилки, допущені при виконанні бойових дій. Пред
ставлені кількісні дані про характер і об’єми помилок в процесі змагальних поєдинків. 
Розраховано внутрішньогрупова значущість помилок у бойових діях. Описані причини ви
никнення різновидів помилок у кожній групі бойових дій.
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Постановка проблеми. Проблеми формування оптимального складу бойових дій,
■ : чалення спеціальної підготовки кваліфікованих фехтувальників-шаблістів залиша- 

с  - ; актуальними через об'єктивні причини, обумовлені суттєвими змінами правил 
*■ . . - 1 електрична фіксація ударів (уколів); скорочення часу поєдинків; зменшення дов- 
жз: -?ля бою; заборона пересуватися вперед зі схрещуванням ніг; встановлення фік-
s  «і - ”? часу випередження дій (0,125 с); зміна способів проведення особистих і коман- 
. - вагань [1, 4, 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Адекватний вибір бойових дій, який 
я й  .- ->гться в мікроінтервалах часу, характеризує здатність фехтувальника до бойового 
г  - у ьання, тобто, миттєвого прийняття рішення в конфліктних ситуаціях на основі 
-- _е -адбаного досвіду [2, 7].

Фехтувальний поєдинок -  це протистояння спортсменів, в якому вони проявляють 
«с _ь; знання, вміння та навички, набуті в тренуваннях, з метою досягнення перемоги. 
~т зг>: тистояння призводять до появи помилок, які впливають на ефективність бойових 

. ь:азьний спортивний результат.
аз • практики фехтування цінною є інформація про характер та обсяги помилок, які 

т з - ■ - ться в процесі змагальної боротьби, з метою аналізу та зосередження уваги в 
тгзг  зальному процесі на засобах, які дозволяють позбавитись або зменшити їх кількість 

в ш  чином підвищити ефективність бойових дій. Окрім цього, аналіз помилок дозволяє 
недоліки в системі підготовки спортсменів та підібрати найбільш ефективні 

' методи та методичні прийоми для удосконалення техніко-тактичної підготов- 
ш к т і  [1,3, 6].

Мета роботи: визначити кількісні параметри різновидів помилок виконанні бо- 
« з /•: фехтувальниками-шаблістами високої кваліфікації у процесі відповідальних

Завдання дослідження:
Виявити найбільш характерні помилки в процесі змагальних поєдинків фехтуваль
ників-шаблістів високої кваліфікації.

2 Визначити обсяги помилок в процесі змагальних поєдинків фехтувальників-шаблі
стів високої кваліфікації.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, відеозапис змага- 

ь ?. поєдинків та їх аналіз, методи математичної статистики.
Організація досліджень. Для отримання необхідних кількісних даних були вико- 

- ‘Зтіні відеозаписи змагальних поєдинків фехтувальників-шаблістів на міжнародних та

б : «- ? Ргшін І., Шуберт В., 2008
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Всеукраїнських змаганнях (Ігри Олімпіад, Чемпіонати світу та Європи, етапи Кубка світу, Чем
піонати та Кубки України). Всього було проаналізовано 124 поєдинки спортсменів високої 
кваліфікації в турах прямого вибування, де бої проводяться до 15 ударів.

Результати дослідження. Аналіз помилок при виконанні атакуючих дій (рис. 1) 
показав, що найбільш типовою помилкою, серед зазначеної групи бойових дій, є промахи 
-  76,19 %. Даний факт повинен спонукати тренерів та спортсменів до вдосконалення 
техніки атакуючих дій та пошуку ефективних засобів підвищення точності ударів у завер
шальній стадії атак.

На другому місці серед помилок при виконанні атак знаходяться попадання в 
захист -  9,98 %. Причиною цих помилок можна вважати недостатню швидкість або 
передчасний показ напрямку руху зброєю, що дозволяє супернику визначити сектор 
нападу і ефективно захиститись.

Контратака 
8,74

Зупинки
5,24

Попадання у 
захист 
9,98

Рис. 1 Обсяги помилок при виконанні атак (%)

На третьому місці серед помилок, при виконанні атак, знаходяться контратаки -  
8,74 %. Контратака може бути ефективною при затримці руху зброєю в атаці або ж при 
виконанні суперником контратаки з опозицією чи з ухилом. Певну нішу серед помилок 
займають зупинки після вже розпочатих атак, які складають 5,24 % від загального обсягу 
помилкових дій. Даний різновид помилок найчастіше є результатом невдалого вибору 
моменту для атаки, коли суперник встигає «розірвати» дистанцію, тобто виконати дистан
ційний захист.

За характером прояву усі помилки при виконанні атакуючих дій можна поділити на 
технічні і тактичні. До тактичних помилок відносяться попадання в захист та отримання 
контратаки. До помилок технічного характеру відносяться промахи та зупинки (дистан
ційний захист суперника).
Обсяг зафіксованих помилок технічного характеру при виконанні атакуючих дій стано
вить 82,61 %, тактичного -  17,39 %.

Таким чином, особливу увагу у процесі вдосконалення атакуючих дій шаблістів 
слід надавати усуненню промахів, оскільки даний вид помилок проявляється найчастіше.

На рис. 2 представлені обсяги помилок за їх різновидами при виконанні захистів- 
відповідей. Як видно основною помилкою в даній групі бойових дій є недобраний захист, 
що складає 58,81 % від загального обсягу помилок у цих діях. Це можна пояснити 
різноманітністю способів нанесення ударів у різні сектори уражуваної поверхні, що 
вимагає точності вибору і своєчасності виконання захистів. Попадання в контрзахист знахо
дяться на другій позиції і становлять 19,42%. Промахи, при виконанні відповіді, посідають
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т>етє місце -  12,83 %. На четвертому місці знаходяться помилки пов’язані з відсутністю 
н оповіді або її затримкою -  8,94 %.

Промахи у

Попадання у відповідях;

Недобраний
захист

Відсутність
відповіді

контрзахист

19,42

8,94 58,81

Рис. 2 Обсяги помилок при виконанні захистів-відповідей

Оцінюючи характер допущених помилок при виконанні захистів-відповідей можна 
зорити, що до тактичних помилок відносяться попадання в контрзахист, а до технічних -  

лхмахи, недобраний захист, відсутність відповіді. Таким чином 80,58 % від усієї кількості 
лічилок при виконанні захистів-відповідей відносяться до категорії технічних, а 19,42 % -  до
ІХТИЧНИХ.

Серед помилок в арсеналі зустрічних нападів (Рис. 3) найбільшим обсягом харак- 
~їгнзується несвоєчасність дій. їх обсяг складає 74,39%. Основу цих помилок складають 
о: тільні атаки (53,81 %). Дані дії не надають тактичну перевагу жодному зі спортсменів. 

7: ч) їх свідоме виконання використовується в якості розвідки та спроби нав’язати 
. п-грнику свою тактику поєдинку. А несвідоме виконання обопільних атак є наслідком 
: - вчасних помилок обох фехтувальників.

Несвоєчасність дій

Попадання в 
захист

Промахи

9,74

74,39

Рис. З Обсяги помилок при виконанні зустрічних нападів (%)
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Другу позицію за кількістю помилок серед зустрічних нападів займають попадання 
в захисти, які становлять 15,81 %. На третьому місці знаходяться помилки пов’язані з 
промахами -  9,74 %.

Оцінюючи помилки при виконанні зустрічних нападів можна говорити, що до так
тичних помилок відносяться несвоєчасність дій та попадання в захист, що в сумі складає 
90,2 %, а до технічних помилок відносяться промахи в обсязі 9,74 %.

Проведені дослідження показали, що у процесі змагальної боротьби у шаблістів 
значно переважають технічні помилки над тактичними. Даний факт можна пояснити тим, 
що основні інноваційні впровадження до правил ведення змагальних поєдинків фехту- 
вальників-шаблістів (заборона пересування зі схрещуванням ніг; впровадження елек
тричної фіксації ударів (уколів); необмеженість способів виконання ударів; запрова
дження фіксованого випередження у 0,125 с. тощо) радикально вплинули на техніку 
виконання бойових дій [4]. Тактичні ж цінності шабельного одноборства лишились. 
Однак тактика має за мету створити найсприятливіші умови для реалізації техніки 
прийомів і дій. Саме це і повинно лежати е основі техніко-тактичного удосконалення 
шаблістів на сучасному етапі.

Висновки
1. Для атакуючих дій найбільш типовим помилками є промахи, попадання в 

захист супернику, отримання контратаки, зупинки після розриву дистанцій суперником.
При виконанні захисних дій характерними помилками є недобраний захист, попа

дання в контрзахист, промахи у відповідях, відсутність (затримка) відповіді.
Зустрічні напади мають найбільшу кількість помилок пов’язаних з несвоєчасністю 

виконання дій, попаданням у захисти, промахами.
2. За характером помилки поділяються на дві групи -  технічні та тактичні. В 

атакуючих і захисних діях, які складають основу бойового арсеналу шаблістів, перева
жають технічні помилки, обсяги яких складають відповідно -  82,61 % та 80,58 %. При 
цьому в атаках левову частку займають промахи -  76,19 %, у захисних діях -  недобраний 
захист (58,81 %). Використання зустрічних нападів супроводжується переважно помил
ками тактичного характеру. їх обсяг складає 90,2 %, а головною помилкою є несвоєчасне 
виконання дій (74,39 %).

3. У процесі змагальних поєдинків шаблістів високої кваліфікації переважають 
помилки технічного характеру. Це стосується перш за все атакуючих і захисних дій -  
основних компонентів бойового арсеналу фехтувальників. Причина такого стану кри
ється, на наш погляд, в інноваційних впровадженнях у правила змагань, які радикально 
вплинули на техніку виконання бойових дій та змінили пріоритети в структурі техніко- 
тактичної майстерності спортсменів. Все це потребує перегляду традиційних поглядів на 
зміст підготовки фехтувальників-шаблістів та акцентування уваги на удосконалення 
техніки атакуючих і захисних дій, та тактики зустрічних нападів.
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А н н о т а ц и я . В статье анализируются ошибки, допущение при выполнении боевых 
х  стгйй. Представлены количественные данные о характере и объемах ошибок в про- 
. --с .: гевновательных поединков. Рассчитана внутригрупповая значимость ошибок в 
» л : огйствиях. Описаны причины возникновения разновидностей ошибок в каждой
I  : ХеВЫХ ДеЙСТВИЙ.
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\bstract The article analyzes the fighting performance mistakes. Quantitative data of 
_ and amount of performance mistakes in competitive duels have been presented, 
r-group importance of performance mistakes has been calculated. The occurrence reasons 

. “ eren: y pes of mistakes in each group of fighting performance have been described.

s : '  w o rd s: saber-fencers, mistakes, fighting performance.


