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Анотація. Для обгрунтування напрямків підготовки ралійних екіпажів до багатоетапних змагань 
проаналізовано показники змагальної діяльності 99-ти учасників чемпіонатів Польщі 2010-2012 рр. З'ясо-
вано вплив на підсумкові місця різних показників змагальної діяльності, визначено критерії порівняння ре-
зультатів, показаних екіпажами на автомобілях різних класів і залікових груп, виявлено розділи підготовки 
й розроблено модельні характеристики підготовленості екіпажів, що обумовлюють високі підсумкові ре-
зультати в багатоетапних змаганнях. 
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Для об'єктивного планування системи підготовки кваліфікованих ралійних екіпажів до 
участі в багатоетапних змаганнях, якими є чемпіонати і кубки України, Європи та світу, не-
обхідно з'ясувати вплив різних показників їх змагальної діяльності на підсумковий результат 
у таких чемпіонатах. Змагальну діяльність в автомобільних ралі дуже важко відтворити в про-
цесі підготовки, оскільки приписи Міжнародної автомобільної федерації' забороняють прове-
дення на трасі змагання будь-яких тренувань, а для ознайомлення з трасами спеціальних 
швидкісних ділянок (СД) дозволяється лише два проїзди на швидкості 50-60 км/год, яка у 2-3 
рази менша від змагальної. Високий рівень техніки спортивного керування автомобілем у ста-
ндартних ситуаціях і вміння водія Імпровізувати необхідні, але недостатніми є умови для ус-
пішного виступу. У цій ситуації важливу роль відіграє рівень стенограмної підготовленості та 
психічної стійкості екіпажу, а також правильний вибір шин, параметрів підвіски й трансмісії, 
надійність конструкції автомобіля тощо [1—3]. 

Згідно з В.П. Платоновим [4], високого спортивного результату в багатоборствах і в ба-
гатоетапних змаганнях, якими є автомобільні ралі (підсумковий результат кожного етапу 
складається з результатів, показаних екіпажем на всіх його СД, а чемпіонату - з результатів 
окремих етапів), можна досягти лише виступаючи рівно й стабільно. У цих умовах кожна се-
рйозна помилка екіпажу на дистанції, що містить значну кількість СД, означає схід або часове 
відставання, яке практично неможливо ліквідувати навіть за рахунок невиправданого ризику. 

Важливою для практики завжди була і є проблема об'єктивного порівняння результатів 
змагальної діяльності екіпажів, що виступають на автомобілях різних класів і залікових груп. 
Перевідні розрахункові коефіцієнти, що розраховувалися на підставі питомої потужності або 
питомого робочого об'єму двигуна і застосовувались ФІА в середині восьмидесятих років [5], 
перестали себе виправдовувати, це пов'язано з тим, що вони: 

• по-перше, стримували технічний прогрес у ралі (не було стимулу створювати шви-
дкі динамічні автомобілі для перемоги в абсолютному заліку); 

• по-друге, для об'єктивного порівняння спортивних результатів, показаних на різ-
них автомобілях, крім їх потужності й маси, слід ураховувати й конструктивні особливості, 
тип приводу, розподіл маси за осями, застосування проіресивних технологічних розв'язків 
тощо; 

• по-третє, конструкції різних марок і моделей автомобілів, що потрапляють в одну 
залікову групу або клас, мають різні можливості стосовно форсування двигуна, полегшення 
конструкції, удосконалення гальмівної системи, підвіски, поліпшення стійкості, керованості 
та підвищення надійності всієї конструкції. 

Автори, які вивчали проблему контролю та оцінки змагальної діяльності спортсменів-
ралістів [1, 6, 7], не знайшли відповідей на такі питання: 
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від яких показників змагальної діяльності та наскільки залежить підсумковий ре-

зультат екіпажу в багатоетапному чемпіонаті; 
- як об'єктивно порівняти результати змагальної діяльності екіпажів, що виступа-

ють на автомобілях різних класів та груп підготовки; 
як спрогнозувати підсумковий результат екіпажу за окремими параметрами його 

змагальної діяльності на окремих етапах тощо. 
Тому великого значення набуває правильна побудова системи підготовки кваліфікова-

них ралійних екіпажів, орієнтована на високі місця в багатоетапних змаганнях. 
Зв'язок з науковими темами та планами. Роботу виконано згідно з темою 2.17 «Мо-

делювання біомеханічних систем у складнокоординаційних видах спорту» (номер державної 
реєстрації 0111 и 006473) Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури та спорту на 2011-2015 рр. 

Мета роботи - обґрунтувати шляхи вдосконалення підготовки кваліфікованих ралійних 
екіпажів до багатоетапних змагань. 

Завдання дослідження: 
1,. З'ясувати вплив різних показників змагальної діяльності на підсумкові місця екіпажів 

у багатоетапних чемпіонатах. 
2. Визначити об'єктивні критерії порівняння результатів змагальної діяльності екіпажів, 

що виступають на автомобілях різних класів і залікових груп. 
3. Виявити розділи підготовки й розробити модельні характеристики підготовленості 

ралійних екіпажів, що обумовлюють високі підсумкові результати в багатоетапних змаган-
нях. і •! •• 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методич-
ної літератури, документальний метод, порівняння, абстрагування та ідеалізація параметрів 
змагальної діяльності, метод рейтингу, педагогічне спостереження за змагальною діяльністю 
кваліфікованих ралійних екіпажів та методи теорії ймовірностей і математичної статистики. 

У процесі дослідження за офіційними протоколами змагань було вивчено параметри 
змагальної діяльності 99-ти кваліфікованих ралійних екіпажів - учасників чемпіонатів Респу-
бліки Польщі (РП) з автомобільних ралі 2010-2012 рр. - у дев'ятнадцяти змаганнях-етапах, 
які містили 322 СД. Статистично оброблено понад 8500 первинних параметрів їх змагальної 
діяльності, обчислено понад 30000 вторинних параметрів, а також близько 7300 рангових ко-
ефіцієнтів кореляції. Змагальну діяльність учасників чемпіонатів РП із ралі ми обрали для 
аналізу тому, що, на відміну від чемпіонатів з ралі України та інших пострадянських держав, 
у РП упродовж понад десяти років проводяться повноцінні регулярні багатоетапні чемпіона-
ти, в яких бере участь велика кількість виключно кваліфікованих польських екіпажів, які про-
йшли попередній вишкіл, виступаючи в кубку РП, а також численні гості з інших країн Європи. 

Достовірність представлених у роботі результатів забезпечується необхідною чисельні-
стю вибірок та їх коректною математичною обробкою. 

Результати дослідження. Спортивні результати, продемонстровані різними екіпажами 
на окремих СД, на відміну від інших видів спорту, де дистанція є незмінною, а показаний 
спортсменом часовий результат або часове відставання від лідера дає можливість об'єктивно 
оцінити його виступ, доцільно представляти у вигляді середньої швидкості або у відсотках 
(чи частках) від часу переможця (або лідера) - у вигляді так званого приведеного, або пито-
мого результату. Ураховуючи довжину та інші характеристики СД, результат може бути по-
кладений в основу порівняння проходження конкретними екіпажами різних СД, а також'роз-
рахунку низки важливих вторинних показників їх змагальної діяльності. Наприклад, він дає 
змогу під час змагання об'єктивно оцінити не лише позицію, на якій знаходиться екіпаж, а й 
його шанси поліпшити свій результат, позиції головних суперників, обирати оптимальні стра-
тегічні й тактичні завдання на подальшу спортивну боротьбу тощо. Стабільність проходжен-
ня екіпажем дистанцій СД доцільно оцінювати за коефіцієнтом варіації результату. 

Потенційні можливості екіпажу можна виразити у вигляді середнього результату про-ходження тих СД, під час подолання яких не було негативного впливу незапланованих чин-



134 Ольга КУВАЛДІНА. Олег РИБАК 
ників (поломок автомобіля, розворотів, покидання траси, сторонніх перешкод тощо). Ставле-
ння потенційних можливостей екіпажу до фактичного середнього часу проходження усіх СД 
ралі (у частках або у відсотках) виражає ступінь реалізації його потенційних можливостей. 

З урахуванням викладеного вище, для аналізу змагальної діяльності ралійних екіпажів 
ми обрали такі показники: 

1 - частка етапів чемпіонату, на яких екіпаж фінішував; 
2 - середнє місце екіпажу в класі на цих етапах; 
3 - середні результати проходження СД екіпажу в класі на окремих етапах; 
4 - стабільність середнього питомого результату СД екіпажу в класі на окремих етапах; 
5 - потенційні можливості екіпажу в класі на окремих етапах; 
6 - стабільність потенційних можливостей екіпажу в класі на окремих етапах; 
7 - ступінь реалізації потенційних можливостей екіпажу в класі; 
8 - середнє місце екіпажу в класі на всіх етапах чемпіонату; 
9 - середні результати проходження СД екіпажу на окремих етапах в абсолютному заліку. 
Статистично вірогідних відмінностей між кількістю здобутих екіпажами за весь чемпіо-

нат очок та їх підсумковим місцем у чемпіонаті ми не виявили. Тому надалі аналізувався вза-
ємозв'язок вторинних показників змагальної діяльності ралійних екіпажів безпосередньо із 
зайнятими цими екіпажами місцями в підсумку чемпіонату. 

У табл. 1 наведено рангові коефіцієнти кореляції між названими вище показниками та 
підсумковим місцем екіпажу за підсумками всього чемпіонату. 

Таблиця 1 
Рангові коефіцієнти кореляції між різними показниками змагальної діяльності 

ралійних екіпажів та їх підсумковими місцями в чемпіонаті 

Порядковий номер показника 
змагальної діяльності екіпажів 

Рангові коефіцієнти кореляції з підсумковим місцем у чемпіонаті Порядковий номер показника 
змагальної діяльності екіпажів для екіпажів, що змагалися 

в класі автомобілів 
для екіпажів, що змагалися 

в абсолютному заліку 
1 0,505 0,271 
2 немає аналогу 0,755 
3 0,818 0,890 
4 0,315 0,470 
5 0,790 0,813 
6 0,198 0,694 
7 0,123 0,224 
8 0,823 0,905 
9 0,755 немає аналогу 

Єдиним шляхом об'єктивного порівняння показників змагальної діяльності екіпажів, 
що виступають на різних автомобілях, є статистичне порівняння показаних ними результатів 
упродовж усього чемпіонату. Ураховуючи, що в класи більш потужних .автомобілів із слаб-
ших класів переходять не тільки найбільш здібні спортсмени, а й ті, що мають відповідну фі-
нансову підтримку, а також необхідність їх відповідної адаптації до нової техніки й стилю 
керування, вищих фізичних та психічних навантажень і швидкостей, корекції способу укла-
дання й записування стеноірам тощо, не можна стверджувати, що в найпотужніших заліко-
вих групах і класах автомобітів завжди виступають найсильніші спортсмени на етапі макси-
мальної реалізації спортивних результатів. 

Беручи до уваги такі тенденції розвитку авторалі в РП та в Україні, а також низку спіль-
них рис цього виду спорту в обох країнах, можна рекомендувати розраховані нами статисти-
чні коефіцієнти для об'єктивної порівняльної оцінки результатів проходження СД, показаних 
ралійними екіпажами, що виступають на автомобілях різних залікових груп і класів (табл. 2). 

Результати змагальної діяльності ралійних екіпажів істотно залежать від їх психічної 
витривалості, стійкості психіки спортсменів до внугрішніх та зовнішніх збиваючих чинників, 
втоми тощо. Однак аналіз повторних проїздів окремими екіпажами конкретних СД не дав 
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змоги виявити значущі та стійкі статистичні залежності, які б свідчили про накопичення пси-
хічної втоми, розслаблення екіпажів після перерви та ін., що погіршує результати наступних 
проїздів. 

Таблиця 2 
Розрахункові коефіцієнти для порівняння спортивних результатів екіпажів, 

що виступають на автомобілях різних класів та груп 

Група підгот. Роб. об'єм Коефіцієнт Група підгот. Роб. об'єм Коефіцієнт 
А До 3500 см" 1,00 N До 20000 см3 0,89 
N До 3500 см' 0,96 N До 1600 см" 0.82 
А До 2000 см3 0,94 А До 1400 см' 0.81 
А До 1600 см3 0,90 N До 1400 см;' 0,71 

Ми також не виявили статистично значущого впливу на спортивний результат екіпажів 
заміни штурманів упродовж одного сезону (у 48 екіпажів - один раз, у семи екіпажів - двічі, а 
в трьох - тричі). Очевидно, зміни у складі екіпажів викликані форс-мажорними обставинами; 
при цьому нових штурманів у чемпіонат було запрошено лише 15, а в інших 76% випадках 
здійснювалась їх взаємна ротація між екіпажами. 

Обговорення отриманих результатів. Аналіз наведених у табл. 1 результатів показує, 
що за тіснотою статистичного взаємозв'язку між окремими показниками змагальної діяльно-
сті ралійних екіпажів та їх підсумковими місцями в усьому чемпіонаті їх умовно можна поді-
лити на три групи. Найтісніше пов'язані з підсумковим місцем у чемпіонаті такі показники як 
середнє місце екіпажу в класі на етапах, у яких він фінішував, середні результати проходжен-
ня СД екіпажу в класі на окремих етапах, потенційні можливості екіпажу в класі на окремих 
етапах, середнє місце екіпажу в класі на всіх етапах чемпіонату, а також середні результати 
проходження СД екіпажу на окремих етапах в абсолютному заліку. Середній за тіснотою вза-
ємозв'язок між підсумковим місцем у чемпіонаті й часткою етапів чемпіонату, на яких екіпа-
жі фінішували, виявлено лише для екіпажів, що змагались у своєму класі автомобілів. Для 
екіпажів, які змагалися в абсолютному заліку, середній за тіснотою взаємозв'язок між підсум-
ковим місцем у чемпіонаті виявлено для двох показників їх змагальної діяльності - стабіль-
ності середнього результату проходження СД екіпажу та потенційних можливостей екіпажу в 
класі на окремих етапах. Інші показники змагальної діяльності ралійних екіпажів із підсумко-
вими місцями, зайнятими в чемпіонаті, статистично не пов'язані. 

Окремі вторинні показники змагальної діяльності ралійних екіпажів безпосередньо за-
лежать від низки чинників та пов'язані з конкретними розділами їх підготовленості, а саме: 

- з надійністю автомобіля та належною організацією сервісу - показники - № 1,2; 
- з умінням у потрібній ситуації уникати невиправданого ризику, а також фінішувати 

на автомобілі, який виходить з ладу -X« 1,8; 
- з фінансовою можливістю екіпажу брати з^іасть у всіх етапах чемпіонату - № 1, 2, 8; 
- здатність показувати в класі на більшості СД близьку до порогової швидкість навіть 

із ризиком сходження - № 5, 6; 
- стабільність техніки й тактики подолання СД з різними характеристиками, дорожні-

ми умовами, стійкість екіпажу до збиваючих впливів - № 4; 
- стабільність і стійкість техніки й тактики подолання СД на біляпороговій для екіпа-

жу, автомобіля та умов руху швидкості - № 2; 
- тактика ведення спортивної боротьби за абсолютний результат без урахування ситу-

ації в класі - № 9: уміння проходити трасу без ризику сходу на стабільно безпечній швидкості 
- № 7 . 

Проведений аналіз дав змогу виявити найважливіші чинники та сторони підготовлено-
сті ралійних екіпажів, від яких залежить його місце за підсумками всього чемпіонату, серед 
яких стабільність техніки й тактики проходження трас СД на біляпороговій для екіпажу, ав-
томобіля та умов руху швидкості, уміння показувати на більшості СД високі спортивні резу-
льтати, навіть із ризиком незапланованих сходів, а також фінансові можливості екіпажу брати 
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повноцінну участь у всіх етапах чемпіонату. Таким чином, основними техніко-тактичними 
установками для претендентів на високий підсумковий результат за підсумками всього чем-
піонату - показувати якомога вищі результати на усіх СД та забезпечити фінансові можливо-
сті повноцінної участі в усіх етапах чемпіонату. Необхідною умовою досягнення високого 
підсумкового результату в чемпіонаті є надійність автомобіля, належна організація його сер-
вісу, а також здатність у певних ситуаціях уникати невиправданого ризику фінішувати навіть 
на несправному автомобілі. Для перемоги в абсолютному заліку спортивну боротьбу необ-
хідно вести до кінця, незважаючи на ситуацію в класі. 

Виявилося, що такі традиційні техніко-тактичні установки ралійним екіпажем, як про-
ходження траси з стабільною стовідсотково надійною (з позицій неможливості виникнення 
аварій, покидання траси, розворотів чи сходів з-за ушкодження автомобіля) швидкістю та 
обов'язковим фінішем, незалежно від збиваючих чинників та змін погодних умов, не дають 
змоги зайняти високе місце в чемпіонаті. Це ж саме стосується й тактики проходження траси 
ралі «на доїзд» при боротьбі в абсолютному заліку. 

Отримані результати не дали змоги виявити статистично значущий вплив на спортив-
ний результат екіпажів заміни штурмана впродовж одного сезону. 

Викладені вище результати одержано на підставі дослідження змагальної діяльності екі-
пажів, що зайняли високі місця за підсумками чемпіонатів. Проте на окремих етапах чемпіо-
нату при певному збігу обставин серед призерів можуть опишітеся екіпажі, структура підго-
товленості яких істотно відрізняється від окресленої вище. Так, в умовах гострої спортивної 
боротьби, у випадку різкої зміни погодних умов та інших чинників лідери змагання можуть 
сходити з дистанції, тоді призові місця можуть зайняти екіпажі, що обрали безпечну швид-
кість і тактику «на доїзд». Проте такі випадки - виняток і шанси цих екіпажів на високе під-
сумкове місце в чемпіонаті надзвичайно низькі. 

Висновки: 
1. Підсумкове місце ратійного екіпажу в багатоетапному змаганні залежить від серед-

нього місця екіпажу в класі на етапах, у яких він фінішував, середніх результатів проходжен-
ня СД у класі на окремих етапах, потенційних можливостей екіпажу в класі на окремих ета-
пах, середнього місця екіпажу в класі на всіх етапах чемпіонату та його середніх результатів 
на окремих етапах в абсолютному заліку. 

2. Виявлено, що найсильніші спортсмени не завжди виступають у найпотужніших кла-
сах автомобілів. Для об'єктивного оцінювання спортивних результатів, показаних екіпажами, 
що виступають на автомобілях різних класів та груп підготовки, можна рекомендувати кое-
фіцієнти (табл. 2), розраховані шляхом статистичного порівняння показаних ними на окремих 
СД результатів упродовж трьох спортивних сезонів. 

3. Для досягнення високого підсумкового результату в багатоетапному змаганні з авто-
ралі треба показувати якомога вищі результати на всіх СД та брати участь в усіх його етапах. 
Необхідними умовами для цього є надійність автомобіля, належна організація його сервісу, а 
також здатність у певних ситуаціях уникати невиправданого ризику та фінішувати навіть на 
несправному автомобілі. Для перемоги в абсолютному заліку спортивну боротьбу необхідно 
вести до кінця, незважаючи на ситуацію в класі. Педагогічна установка проходження траси 
ралі «на доїзд» не дає змоги зайняти високе місце в багатоетапному змаганні. 

Перспективи подальших пошуків. Одержані результати дають змогу угочнити та кон-
кретизувати зміст окремих розділів підготовки кваліфікованих ралійних екіпажів до участі в 
багатоетапних змаганнях найвищого рівня. 
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ПОДГОТОВКА КВА ЛИФИЦИРОВАННЫХ РАЛЛИЙНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 
К МНОГОЭТАПНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

Ольга КУВАЛДИНА1, Олег РЫБАК2 

1 Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова 
2Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Для обоснования направлений подготовки раллийных экипажей к многоэтапным соревнова-
ниям проанализированы показатели соревновательной деятельности 99-ти участников чемпионатов Польши 2010 
•2012 гт. Выяснено влияние на итоговые места различных показателей соревновательной деятельности, опреде-
лены критерии для сравнения результатов, показанных экипажами на автомобилях разных классов и зачетных 
групп, выявлены разделы подготовки и разработаны модельные характеристики подготовленности экипажей, 
обусловливающих высокие итоговые результаты в многоэтапных соревнованиях. 

Ключевые слова: авторалли, многоэтапные соревнования, подготовка, показатели. 
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Abstract To study trends in rally crews preparation for multistage competitions competitive activity indicators of 
99 participants of championships in Poland during 2010-2012 are analyzed. The influence on final locations of various 
indicators of competitive activity, the criteria of comparison results, demonstrated by crews on the cars of various classes 
and classification groups detected chapters of preparation and developed fitness model characteristics crews, causing high 
final results in multistage events. 

Keywords: rally, multistage competitions, training, indicators. 


