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ОСОБЛИВОСТІ ПРОПОРЦІЙ ТІЛА ПРЕДСТАВНИКІВ 
КАРАТЕ ВЕРСІЇ WKF 

Обстежували спортсменів, що займаються карате версії WKF. Вимірю-
вали тотальні й парціальні розміри тіла, аналізували пропорції тіла методом 
індексів. Виокремили особливості будови тіла каратистів, які можуть слу-
гувати для створення їх морфологічного портрету. 

Ключові слова: карате, парціальні розміри тіла, пропорції тіла, тоталь-
ні розміри тіла. 

Актуальність роботи. У сучасній науковій літературі лише окремі 
роботи присвячені аналізу пропорцій тіла та соматотипу одноборців, 
які спеціалізуються з рукопашу гопак, тхеквондо, карате кіокушин 
[2, 4, 5]. Низка антропометричних показників (лінійні розміри, маса 
і склад тіла, особливості соматотипу, рухомість у суглобах тощо) ма-
ють важливе значення для досягнення високих результатів у боксі [1] 
та національних одноборствах — гопак [2], карате кіокушин [4, 5]. 
На прикладі карате кіокушин доведено вплив на результативність 
спортсменайого пропорцій (поздовжніх розмірів, ширини плеч), 
маси скелетної мускулатури, жирової маси тіла [4]. Усі ці антропо-
метричні показники враховують під час побудови соматометричного 
профілю боксерів і каратистів. Таким чином, вагома роль пропорцій 
тіла і соматотипу у ефективності тренувального процесу і успішності 
змагальної діяльності спортсменів-одноборців не викликає жодних 
сумнівів і може становити основу індивідуалізації тренувального про-
цесу. 

Мета дослідження: аналіз особливостей пропорцій тіла спортс-
менів-каратистів WKF. 

Завданнями дослідження було визначити тотальні та парціальні 
розміри тіла, оцінити пропорції тіла представників карате версії WKF 
і порівняти його з пропорціями інших одноборців. 

Методика дослідження. Для реалізації поставленої мети викорис-
товували антропометричні методи (Мартиросов 2006, Malinowski, 
1997), визначення пропорцій тіла методом індексів за П. Н. Башкі-
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ровим; методи математичної статистики, аналіз літературних дже-
рел. Обстежувані — 12 спортсменів віком 17-19 років, кваліфікацією 
KMC та спортивним стажем понад 6 років. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, щ о то-
тальні розміри тіла (табл. 1), вага тіла і зріст обстежуваних каратистів 
суттєво не відрізнялися від ваги та зросту умовної середньостатистич-
ної людини чоловічої статі відповідної вікової групи (73 кг, 176 см) 
[3], (2000 CDCgrowthcharts. 2002). Вага та зріст обстежуваних нами 
спортсменів були близькі до показників представників боксу, тхек-
вондо та карате, у яких середня вага тіла становила 68-74 кг, а зріст — 
176-181 см [1,2, 3,4, 5]. 

Таблиця 1 
Тотальні розміри тіла спортсменів-каратистів версії WKF 

Показники М ± т 
Зріст (см) 179±1,40 
Вага (кг) 76±2,18 
Обвід грудної клітини (ОГК) у спокої (см) 95,33+1,36 
ОГК (макс. вдих), (см) 100,33±0,95 
Екскурсія грудної клітини (см) 6,83±0,45 

Обвід грудної клітки спортсменів-каратистів відповідав її роз-
мірам у спортсменів високої кваліфікації швидкісно-силових видів 
спорту [3]. Екскурсія грудної клітинистановить 6,83±0,45 см і зна-
ходиться у межах її значень для спортсменів. Каратисти версії \\TCF 
відзначаються порівняно великим поперечним діаметром грудної 
клітини; у 70 % обстежуваних грудна клітина середня за формою, у 
30 % — грудна клітина плоскої форми (табл. 2). 

Порівняння парціальних розмірів тіла обстежених спортсменів з 
представниками інших одноборств засвідчило, що середня довжина 
руки боксерів відповідної вагової категорії (82,9+0,8 см) була біль-
шою, ніж у обстежених нами каратистів (78,00±0,58 см). Довжи-
на ноги у каратистів (97,08+0,61 см) була більшою, ніж у боксерів 
(93,2± 1,4 см) та гопаківців (94,70± 1,65) [ 1, 2]. 

Обвід напруженого плеча та його екскурсія, які вказують на роз-
виток мускулатури, у каратистів знаходилися на високому рівні, 
близькому до боксерів та гопаківців [1,2]. 

Діаметри дистальних епіфізів гілеча, передпліччя, стегна й гомілки 
у каратистів (табл. 2) були більшими ніж у представників рукопашу 
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гопак (відповідно 6,42±0,08 см; 5,29±0,09 см; 9,47+0,15 см; 7,23±0,08 
см) [2], що може бути проявом адаптації кісток кінцівок обстежених 
спортсменів до багаторічних тренувальних навантажень. 

Таблиця 2 
Парціальні розміри тіла спортсменів-каратистів версії \УКР 

Показники, см М±ш 
Довжина тулуба 53,0±0,43 
Довжина руки 78,00±0,58 
Довжина ноги 97,08+0,61 
Акроміальний діаметр 43,58+0,56 
Поперечний діаметр грудної клітини 29,17±0,59 
Сагітальний діаметр грудної клітини 20,67±0,41 
Клубово-гребеневий діаметр 28,50+0,57 
Діаметри дистальних епіфізів: 

- плеча 7,75+0,17 
- передпліччя 5,58+0,07 
- стегна 10,42+0,22 
- гомілки 7,83±0,11 

Обвід плеча напруженого 33,87±0,6 
Екскурсія плеча 4,75+0,22 

Аналізуючи індекси пропорцій тіла за П. Н. Башкіровим, було 
виявлено, що у обстеженій нами групі спортсменів велика довжина 
нижніх кінцівок, порівняно короткий тулуб та вузький таз. Значення 
цих індексів відповідають доліхоморфним пропорціям. Однак індекс 
довжини верхніх кінцівок відповідає середнім значенням (мезомор-
фія), а індекс ширини плечей свідчить про широкі плечі (як у бра-
хіморфного типу), що не дозволяє віднести пропорції каратистів до 
доліхоморфного типу. 

У обстежених каратистів тазово-плечовий показник становив 
63,7+0,52 %, що вказує на типово «чоловічий» тип будови, який ха-
рактеризується широкими плечима й вузьким тазом. 

Висновки. Тотальні розміри тіла обстежуваних каратистів суттєво 
не відрізнялися від ваги та зросту умовної середньостатистичної лю-
дини і були близькі до цих показників у представників боксу, руко-
пашу гопак, тхеквондо та карате. Каратисти версії >УКР відзначалися 
порівняно великим поперечним діаметром грудної клітини. 

У обстеженій нами групі спортсменів спостерігалася велика до-
вжина нижніх кінцівок, яка є більшою, ніж у боксерів та гопаківців. 
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Довжина верхніх кінцівок — середня, є меншою ніж у боксерів відпо-
відної вагової категорії, але більшою ніж у представників тхеквондо. 
У каратистів версії \\TKP був порівняно короткий тулуб, вузький таз і 
широкі плечі. Співвідношення клубово-гребеневого і акроміального 
діаметрів демонстрував яскраво виражений «чоловічий» тип пропо-
рцій тіла обстежених. 

Таблиця З 
Індекси пропорцій тіла спортсменів-каратистів версії WKF 

Індекси (%) 

Значення індексів 

Індекси (%) 

обстежених 
каратистів 

для різних типів пропорцій тіла 
за П. Н. Башкіровим Індекси (%) 

М ± т Доліхо-
морфія 

мезомор-
фія 

брахімор-
фія 

Довжини тулуба 29,6810,29 29,5 31,0 33,5 
Довжини нижніх кінцівок 54,33±0,22 55,0 53,0 51,0 
Довжини верхніх кінцівок 43,62±0,33 46,0 44,0 42,0 
Ширини плечей 24,10±0,26 21,5 23,0 24,5 
Ширини тазу 15,95+0,30 16,0 16,5 17,5 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОПОРЦИЙ ТЕЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАРАТЕ 
ВЕРСИИ WKF 

Обследовали спортсменов, занимающихся карате версии WKF. Измеряли 
тотальные и парциальные размеры тела, анализировали пропорции тела ме-
тодом индексов. Определили особенности телосложения каратистов, кото-
рые могут использоваться для создания их морфологического портрета. 

Ключевые слова: карате, парциальные размеры тела, пропорции тела, то-
тальные размеры тела. 

S. М. Majevska, Т. М. Kutseryb, М. J. Hrynkiv, L. S. Vovkanych, S. I. Kras', 
F. V Muzyka 

FEATURES OF BODY PROPORTIONS OF THE WKF KARATE ATH-
LETES 

The WKF athletes were examined. The total and partial body sizes were mea-
sured, the proportions of body were determined by index method. The features of 
karate athletes constitution which can be used for their morphological portrait for-
mation were determined. 

Key words: karate, partialsizes, bodyproportions, total sizes. 
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