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ВСТУП 

Основні завдання проведення занять по темі «Легка атлетика»: 

подальше зміцнення здоров’я, сприяння правильному фізичному розвитку та 

всебічній фізичній підготовці студентів. Під час виконання легкоатлетичних 

вправ зміцнюються всі групи м’язів тіла, розвивається спритність, 

витривалість та ін.. В процесі занять бігом виховуються вольові якості, 

виробляється вміння розраховувати свої сили, долати перешкоди. 

Рівень технічної підготовки студентів визначається отриманими при 

проведенні контролю показниками і виконанням контрольних нормативів. 

1.швидкісно-силової якості – біг на 100м; 

2. витривалість – біг на 2000м та 3000м; 

3. спритність – човниковий біг 4 х 9м; 

4. силові якості – стрибок з місця. 

Під час занять студенти вивчають комплекси загально-розвиваючих 

вправ, техніку виконання бігу, метання та стрибків. 

Студенти отримують теоретичні знання: 

1. основні складові здорового способу життя; 

2. загальний режим дня; 

3. гігієна праці і відпочинку; 

4. режим харчування; 

5. особиста гігієна; 

6. профілактика шкідливих навичок; 

7. самоконтроль стану організму. 

Легка атлетика поєднує цілий комплекс рухових умінь і навичок, 

необхідних людині в повсякденній трудовій і службовок діяльності. Вправи з 

ходьби, бігу, стрибків і метання, які включає цей вид спорту. Зміцнюють і 

загартовують організм, розвивають силу, витривалість і швидкість, 

спритність і координацію рухів; вони застосовуються в тренуванні 

спортсменів у багатьох інших видах спорту. Участь у змаганнях з легкої 
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атлетики сприяє вихованню у молоді волі, наполегливості, почуття 

відповідальності та колективізму. 

Місце і значення легкої атлетики у системі фізичного виховання. 

Легкою атлетикою займаються мільйони людей. Різноманітність 

фізичних вправ, точність регулювання навантажень, відносна простота 

обладнання місць занять роблять легку атлетику масовим видом спорту, 

доступним людям будь-якого віку. Легка атлетика широко представлена у 

програмах фізичного виховання учнів і молоді, планах тренування з різних 

видів спорту, на заняттях з фізичного виховання осіб середнього і старшого 

віку. Секції легкої атлетики займають провідні місця у колективах фізичної 

культури, добровільних спортивних товариствах, у вищих і середніх 

навчальних закладах і т. д. 

Легка атлетика має важливе оздоровче значення, адже заняття в 

основному проводяться на свіжому повітрі, а у виконанні вправ бере участь 

більшість м’язів тіла. Легкоатлетичні вправи поліпшують діяльність опорно-

рухового апарату, внутрішніх органів і систем організму в цілому. 

Завдяки заняттям легкою атлетикою можна набути спеціальних знань, 

поліпшити вміння керувати власними рухами, зробити їх швидкими і 

економними, удосконалити навички в доланні перешкод і т. д. 

Крім навчального легка атлетика має також виховне значення, бо 

правильна організація і методика проведення занять сприяє формуванню 

особистості людини, розвитку її моральних якостей, розумових здібностей та 

естетичного смаку. 
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1.ІНСТРУКЦІЯ 

З ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

  1. Загальні положення: 

  1.1. Правила безпеки під час занять з фізичної культури та спорту 

поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час 

організації та проведення занять з фізичної культури та спорту (на уроках, у 

гуртках фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної 

підготовки). 

  1.2. Ці міри безпеки є обов’язковими для виконання керівниками, 

медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які 

проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час 

навчання та відпочинку в навчальних закладах та оздоровчих таборах тощо, а 

також усіх учнів навчального закладу. 

  1.3. Заняття з фізичної культури та спорту у навчальних закладах 

проводяться відповідно до програми з фізичної культури, затвердженої МОН 

України. Навчальне заняття, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися 

тільки викладачами фізичної культури або особами, які мають належну 

освіту та кваліфікацію. 

  1.4. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та проведення 

занять з фізкультури і спорту під час прийому навчального закладу до нового 

навчального року дає комісія, створена керівництвом університету. 

  1.5. Для занять з фізкультури та спорту допускаються студенти, які 

пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров’я. 

  1.6. Висновок про стан здоров’я медперсонал доводить до відома викладача 

фізкультури або особи, яка проводить заняття з фізкультури та спорту. 

  На підставі цих даних студенти розподіляються для занять фізкультурою на: 

основну та спеціальну групи. 

  1.7. Під час проведення занять з фізкультури та спорту як на заняттях, так і 

в поза навчальний час студенти користуються спеціальним спортивним 
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одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються 

правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття 

без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється. 

  1.8. У спортивних залах має бути аптечка (на відкритих спортивних 

майданчиках - переносна аптечка) з набором медикаментів, перев’язувальних 

засобів для надання першої долікарської допомоги у разі травм та 

пошкоджень. 

  1.9. Під час проведення спортивних змагань у навчальному закладі 

забезпечувати медичне обслуговування. 

 1.10. Кількість місць у спортивному залі під час проведення занять 

встановлюється із розрахунку 2,8 м2 на одного учня. Заповнювати зал понад 

встановлену норму не дозволяється. 

  1.11. Підлоги спортивних залів має бути пружними, без щілин і заструпів, 

мати рівну, горизонтальну і неслизьку поверхню. 

  1.2. Поверхня підлоги не повинна деформуватися від миття і до початку 

занять має бути сухою і чистою. 

  1.13. Приміщення горища спортзалу потрібно утримувати в чистоті і 

замикати на замок. Ключі від горища зберігати в певному місці. На горищі не 

дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентарю та навчального 

обладнання. 

  1.14. Рубильники електромережі мають бути встановлені поза спортзалом. 

На всіх розетках мають бути зроблені написи про величину напруги та 

встановлені запобіжні заглушки. 

  1.15. Температура в роздягальнях має бути не нижче за 18-20 °С; у 

спортивних залах не нижче за 15 °С і у душових 25 °С. 

  1.16. У спортивному залі на відповідному місці має бути розміщений план 

евакуації на випадок пожежі. 

  1.17. Забороняється забивати наглухо і захаращувати двері запасних виходів 

із спортзалу. 
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  1.18. У кожному спортзалі має бути не менше двох пінних або порошкових 

вогнегасників. 

  2. Вимоги безпеки перед початком занять: 

  2.1.  Роздягальні спортзалів мають бути відкриті за 10 хв. до занять. 

  2.2. Вхід студентів у спортзал до початку занять забороняється. 

  2.3. У роздягальні не штовхатися, усі речі розміщувати так, щоб вони не 

становили загрозу здоров’ю учнів. 

  3. Вимоги безпеки під час проведення занять: 

 3.1. Загальні вимоги: 

-  Суворо дотримуватись вимог техніки безпеки на заняттях з фізичного 

виховання. 

-  Проводити заняття у спортзалі разом з викладачем чи його заступником. 

- На навчальному занятті студенти повинні бути одягнені тільки у спортивну 

форму, нігті коротко обрізані, волосся підібране. 

- Взуття має бути з гумовою підошвою. 

- У місцях стрибків необхідно мати гімнастичні мати. 

- Не виконувати вправи на приладах без страхування. 

- Не стояти поблизу гімнастичного приладу під час виконання студентом 

вправ. 

- При виконанні вправ поточним методом слідувати з інтервалом. 

- При виконанні стрибків приземлення має бути м’яким з поступовим 

присіданням. 

-  Не виконувати вправи, маючи вологі долоні. 

-  Після занять потрібно мити руки з милом. 

-  Бути уважним при виконанні вправ, переходах від приладу до приладу. 

- Перед виконанням вправ на приладах та тренажерах перевірити закручення 

гвинтів. 

- Спортивна форма завжди має бути чистою. 

- Взуття має відповідати розміру, що носить студент. 
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- При поганому самопочутті, потертостях, пошкодженнях, запамороченнях, 

болях в серці, печінці, шлунково-кишкових розладах терміново звертатись до 

викладача. 

Не дозволяється: 

- Заходити в спортивний зал без спортивною взуття. 

- Вживати жувальну гумку на занятті. 

- Носити на заняттях з фізичного виховання ланцюжки, обручки та 

годинники. 

- Штовхати у спину учня, який біжить попереду. 

- Підсідати під гравця, який вистрибує. 

- Робити підніжки, чіплятися за форму. 

- Переносити важкі прилади без дозволу вчителя (викладача). 

- Змінювати висоту приладів без дозволу вчителя (викладача). 

- Переходити від приладу до приладу без дозволу вчителя (викладача). 

  Під час занять з легкої атлетики: 

- бігові доріжки мають бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям, 

слизького ґрунту, бігова доріжка має продовжуватись не менш як на 15-20 м. 

за лінію фінішу; 

- ями для стрибків у довжину мають бути заповнені піском, розпушеним на 

глибину 20-40 см. Пісок має бути чистим, розрівняним. Перед кожним 

стрибком пісок слід розрихлювати і вирівнювати; 

- метання спортивних приладів має проводитися з дотриманням мір безпеки, 

які унеможливлюють попадання приладів за межі майданчика. Довжина 

секторів для приземлення спортивних приладів має бути не менш як 60 м. 

До занять допускаються учні, які пройшли медогляд та інструктаж з 

техніки безпеки. 

  Можливе отримання травм під час занять: 

- падіння на слизькому ґрунті або твердому покритті; 

- знаходження учня в зоні метання у момент кидка; 

- виконання вправ без розминки. 
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  Вимоги безпеки до початку занять: 

- одягнути спортивний костюм і взуття; 

- ретельно підготувати пісок у стрибковій ямі, перевірити у ній відсутність 

сторонніх предметів; 

- протерти ганчіркою прилади для метання. 

  Під час занять враховують, що: 

- бігова доріжка має продовжуватись не менш як на 15-20 м за лінію фінішу; 

- можливі зіткнення команд, пов’язані з несподіваною зупинкою учнів; 

- стрибки не слід виконувати на вологому слизькому ґрунті, приземлюватись 

на руки під час стрибку; 

- у зоні метання не повинно бути учнів під час виконання вправи; 

- обов’язковим є подання команди на право виконати метання-приладу; 

- не треба стояти з правого боку від студента, який виконує метання; 

- підбирати прилади із зони метання без дозволу викладача забороняється; 

- передавати прилади для метання кидком забороняється; 

- не залишати на місцях занять граблі та лопати; 

- перед метанням подивитися, чи немає людей у напрямку кидка. 

  Дії у разі непередбачених обставин: 

- у разі поганого самопочуття студент повинен припинити заняття; 

- якщо студент отримав травму, треба негайно надати йому першу медичну 

допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію навчального 

закладу і батьків, і, у разі необхідності, відвезти потерпілого до лікарні. 

У разі виникнення пожежі у спортзалі негайно припинити заняття, 

вивести студентів із залу, сповістити про пожежу адміністрацію і 

відповідальні органи, а самому вчителю безпосередньо почати ліквідацію 

пожежі. 
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2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ 

Легкоатлетичні вправи поділяються на п’ять розділів: ходьба, біг, 

стрибки, метання і багатоборства, які в свою чергу діляться на види, 

різновиди і варіанти. 

Ходьба і біг — природні способи пересування людини, під час яких в 

динамічну роботу включаються майже всі м’язи тіла. Завдяки цьому 

підвищується обмін речовин, посилюється робота серцево-судинної, 

дихальної та інших систем організму. Ходьба як фізична вправа має 

передусім оздоровче значення. 

Біг — один із основних засобів всебічного фізичного розвитку, але 

разом з тим це і засіб активного відпочинку, оздоровлення і збереження 

працездатності. Під час бігу організм працює інтенсивніше, ніж при ходьбі. 

Ходьбою і різними варіантами бігу можна поступово збільшувати фізичне 

навантаження. Крім всього іншого, і ходьба, і біг допомагають формувати і 

удосконалювати різні рухові якості і навички, потрібні для трудової 

діяльності людини: витривалість, швидкість, силу, спритність, уміння 

швидко і економно пересуватись, долати перешкоди і т. д. У процесі занять 

ходьбою і бігом виховуються також вольові якості, набуваються уміння 

розраховувати свої сили і орієнтуватися на місцевості. Як засоби тренування 

ходьба і особливо біг допомагають підвищувати рівень досягнень в інших 

видах спорту. 

Спортивна ходьба відрізняється від звичайної технікою рухів і має 

вдвічі більшу швидкість, що, звичайно, вимагає підвищених енергозатрат. 

Заняття спортивною ходьбою зміцнюють внутрішні органи і системи, 

поліпшують їх працездатність. 

  Змагання з ходьби проводять на бігових доріжках стадіонів і на 

звичайних дорогах на дистанціях від 3 до 50 км включно. Студенти 17-18 

років 15-16 років змагаються лише на дистанціях 3,5 і 10 км. 



16 
 

Біг — найпоширеніший вид фізичних вправ, що входить до багатьох 

видів спорту. Перед стрибком чи метанням спортсмен звичайно робить 

розбіг. У легкій атлетиці біг поділяють на гладкий, з перешкодами, 

естафетний і в природних умовах. 

Гладкий біг — це біг по біговій доріжці стадіону (по колу проти 

годинникової стрілки) на дистанції від 30 до 30 000 м, сюди належать також 

біг на час — годину і дві години. Гладкий біг може бути на короткі (до 400 

метрів включно), середні (500-2000), довгі (3000-10000) і наддовгі (до 

42195м) дистанції. Юнаки можуть змагатися на дистанціях до 5000 м, дівчата 

— до 1000 м включно. На дистанції 400 м включно учасники біжать 

окремими доріжками, на 800 м — перші два повороти окремими, а решту — 

по спільній доріжці, на більші дистанцій — по спільній доріжці. 

Біг з перешкодами має два різновиди. Для бар’єрного бігу на дистанція 

від 50 до 400 м рівномірно ставлять штучні однотипні перешкоди. Біг з 

перешкодами на 1500, 2000 і 3000 м проводиться через міцно встановлені (не 

перекидаються) бар’єри і яму з водою, що обладнується в одному з секторів 

стадіону. Хлопці шкільного віку можуть змагатися на всіх дистанціях, а 

дівчата — лише в бар’єрному бігу до 100 м включно. 

Естафетний біг належить до командного виду: дистанція поділена на 

кілька етапів і кожен спортсмен пробігає лише один етап. В естафетному бігу 

етапи можуть складатися з однакових коротких або середніх дистанцій, або із 

змішаних. За умовами проведення естафети можуть бути зустрічними, по 

біговій доріжці стадіону, вулицями (кільцеві або зіркові). 

Біг у природних умовах має два різновиди. Крос проводиться по 

пересічений місцевості (полями, луками але частіше у лісі) на дистанціях до 

14 км включно. У кросі студенти можуть змагатися на дистанціях 1, 2, 3, 5 

км, а студентки — на 500 м, 1, 2 і 3 км. Другий різновид бігу в природних 

умовах — дорогами (польовими, шосейними) на дистанціях від 15 до 42 км 

195 м. Традиційні пробіги також проводяться по дорогах. 
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Деяка частина легкоатлетичних змагань проводиться також взимку під 

дахом в скороченому варіанті (наприклад замість спринту 100 м змагаються 

на 60-метровій дистанції). 

Стрибоки - належить до природного і швидкого способу долання 

перешкод: для нього характерні короткочасні, але максимальні нервово-

м’язові зусилля. Стрибки зміцнюють м’язи ніг і тулуба, розвивають такі 

якості, як сила, швидкість, спритність і сміливість, навчають орієнтуватися в 

просторі, концентрувати зусилля. Стрибки можна виконувати з місця і з 

розбігу. 

Легкоатлетичні стрибки з розбігу поділяються на два види: через 

вертикальні перешкоди (у висоту і з жердиною) і через горизонтальні (у 

довжину і потрійний).  

Метання — це вправи у штовханні і киданні спеціальних спортивних 

приладів на дальність. Вони характеризуються короткочасними 

інтенсивними ("вибуховими") зусиллями м’язів рук, плечового пояса, тулуба 

і ніг при їх координованій взаємодії. Метання сприяють гармонічному 

розвиткові всієї мускулатури тіла. 

Залежно від способу виконання легкоатлетичні метання поділяються на 

три види: 

  1) кидком із-за голови (малий м’яч, граната, спис) з прямолінійного розбігу; 

  2) з поворотом (диск, молот); 

  3) поштовхом (ядро). 

Способи метань зумовлюються формою і масою приладів. Легкі 

прилади, які зручно тримати в руці, метають із-за голови; більш важкі 

плоскої форми і прилади, які мають спеціальну ручку для держання, метають 

з поворотом для нарощування швидкості; прилади, що не мають ручки, 

штовхають. 
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3. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БІГУ 

Основна відміна бігу від ходьби — наявність у ньому фази польоту. 

Розмах (амплітуда) і швидкість рухів під час бігу більші і залежать від його 

швидкості: на короткі дистанції вони максимальні, на наддовгі — найменші. 

  Цикл рухів у бігу (подвійний крок) складається з двох періодів одиночної 

опори на одній і другій нозі і двох періодів польоту. Рухи кожної ноги мають 

ті самі фази, що й при ходьбі. Під час опори розрізняють фази передньої і 

задньої опори, під час перенесення — фази заднього і переднього кроку, які 

розділяються моментами поставлення і відриву ноги, а також моментом 

вертикалі. У періоді опори виділяють фази амортизації і відштовхування, 

розмежовані моментом найбільшого згинання ноги у колінному суглобі; у 

періоді перенесення — фази прискореного і сповільненого перенесення і 

фазу опускання ноги до опори, розділені відповідно моментами початку 

гальмування і початку розгинання ноги у кульшовому суглобі. Межі цих фаз 

не постійні і не збігаються з моментами вертикалі. 

Як і при ходьбі, під час бігу рухи рук узгоджуються з рухами ніг 

(перехресна координація). Зустрічні рухи плечового пояса і таза сприяють 

подовженню кроку і посилюють роботу м'язів. Опускання таза в період 

опори з боку махової ноги поліпшує амортизацію поштовху і свідчить про 

добре розслаблення м'язів (мал. 1). 

Тулуб під час бігу слід тримати вертикально або трохи 

нахиляти вперед. Вертикальне положення тулуба створює 

сприятливі умови для роботи як передніх, так і задніх м'язів 

кульшових суглобів (відштовхування опорною ногою і 

винесення махової вперед). Нахил тулуба вперед полегшує 

відштовхування, але разом з тим утруднює винесення ноги (із 

зростанням швидкості нахил тулуба вперед може 

збільшуватись). Відхилення тулуба назад сприяє винесенню 
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ноги, проте збільшує кут відштовхування (у бігу коливається в межах 45— 

55°). 

Під час бігу період опори триває менше часу, ніж період маху. Період 

маху однієї ноги в часі нашаровується на період маху другої, що й зумовлює 

фазу польоту. Реакція опори виникає періодично, вона переривається фазою 

польоту. В опорний період сила тиску ноги на грунт більша, ніж при ходьбі, 

тому й реакція опори більша. 

  Опорні реакції зростають із збільшенням швидкості бігу, що залежить від 

частоти і довжини кроків. Збільшенню швидкості сприяє взуття з шипами на 

підметці, які поліпшують зчеплення з опорою і дають змогу відштовхуватися 

під гострішим кутом. 

Кут відштовхування змінюється залежно від швидкості бігу. При 

швидкому бігу опорні реакції у фазі відштовхування будуть більшими і 

спрямованими під гострішим кутом до опори, ніж під час повільного. 

Внаслідок цього зростає горизонтальна складова реакції опори, від якої 

залежить прискорення тіла при відштовхуванні. 

При збільшенні швидкості зростає гальмівна роль опорної реакції. Для 

послаблення гальмування треба зменшити горизонтальну складову реакції 

опори. Досягають цього розтягуванням м'язів і збільшенням кута 

приземлення. Кут приземлення можна збільшити (при цьому скорочується 

час дії гальмівної сили), якщо поставити ногу ближче до проекції ЗЦВ тіла 

(мал. 2).   

Ногу на грунт опускають пружним 

загрібаючим рухом спереду-назад. Проте 

повністю позбавитися гальмування 

неможливо. Разом з тим реакція передньої 

опори перешкоджає подальшому 

опусканню тіла під дією сили тяжіння і 
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сприяє зменшенню швидкості поступального переміщення. 

При поставленні стопи м'язи опорної ноги (в основному розгиначі у 

колінному суглобі) гасять швидкість опускання тіла вниз. М'язи 

розтягуються, напружуються і підготовляються до скорочення фазі 

відштовхування. У фазі передньої опори стопа перекочується і її опорні 

точки послідовно стикаються з опорою. У бігу стопу можна ставити по-

різному: на п'ятку з перекочуванням на носок, на зовнішнє склепіння з 

перекочуванням на передню частину стопи, на носок з опусканням на п'ятку. 

Це залежить від відстані між місцем опускання стопи на грунт і проекцією 

ЗЦВ тіла (чим відстань більша, тим ймовірніше ставлення стопи на п'ятку, а 

чим менша — на зовнішнє склепіння або носок), що, в свою чергу, 

зумовлюється швидкістю бігу, профілем дистанції і якістю ґрунту: при 

більшій швидкості бігу по рівній місцевості або бігу на гору чи по слизькому 

ґрунту стопа ставиться ближче до проекції ЗЦВ тіла і найчастіше з носка. 

Яким би способом не ставилась стопа, в момент вертикалі нога 

спирається на всю підошву. Коли стопу ставлять із зовнішнього склепіння 

або з носка, то при нахилі гомілки вперед підошовні згиначі стопи 

(триголовий литки, глибокі задні згиначі стопи і малогомілкові м'язи), 

розтягуючись, також амортизують і підготовляються до наступного 

скорочення при відштовхуванні. Якщо стопу ставлять з п'ятки, то підошовні 

згиначі не можуть бути амортизаторами і менше підготовляються до 

відштовхування. 

Сила відштовхування залежить від амплітуди і швидкості рухів у 

суглобах, які беруть участь у відштовхуванні. Раціональна техніка 

відштовхування характеризується повним використанням амплітуди рухів у 

суглобах поштовхової ноги і такою послідовністю включення суглобів: 

розгинання у кульшовому суглобі, потім розгинання у колінному і, нарешті, 

підошовне згинання стопи і пальців. При раціональній техніці 

відштовхування повністю використовується амплітуда рухів у суглобах 

поштовхової ноги. 
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Фаза відштовхування — вирішальна у поступальному русі бігуна; в цей 

час знову нарощується швидкість після гальмування у фазі передньої опори. 

Фаза польоту залежить від сили і напряму відштовхування. 

Найяскравіше вона виявляється при вертикальному напрямі польоту і 

сильному відштовхуванні. 

Задній крок включає спочатку після відштовхування рух всієї ноги 

назад і вгору, а потім початок її перенесення вперед до моменту вертикалі. 

Як тільки махова нога минула момент вертикалі, починається фаза 

переднього кроку, що триває до поставлення стопи на опору. 

Для ефективного просування тіла вперед мають значення рухи стегон в 

польоті. При швидкому бігу кут розведення стегон збільшується, внаслідок 

чого м'язи антагоністи розтягуються і напружуються, що потім сприяє 

швидкому зведенню стегон. При цьому нога, яка здійснює передній крок, 

ставиться на ґрунт енергійніше, а друга нога також сильніше виноситься 

вперед. 

Перший рух сприяє в наступній опорі більш активному просуванню 

тіла вперед, а другий — швидкому винесенню ноги. Отже, ці рухи можуть 

змінювати темп і швидкість бігу. 

Під час бігу руки, зігнуті у ліктьових суглобах, рухаються у плечових 

суглобах вперед і назад (з великим розмахом на коротких дистанціях, 

сповільнюючись та трохи змінюючи напрям при зменшенні швидкості бігу).          

Спереду рука рухається до середньої лінії тулуба, а ззаду — відводиться 

назовні. 

Бокові коливання тіла під час бігу значно менші, ніж при ходьбі. 

Внаслідок потужного відштовхування вертикальні коливання ЗЦВ досягають 

10 см і більше. Найвище його положення у фазі польоту, а найнижче під час 

опори майже в момент вертикалі. У цей момент таз опускається найнижче, 

ЗЦВ переміщується у поперечному напрямі в бік опорної ноги. 

Для досягнення високих результатів у бігу спортсмен повинен уміти 

концентрувати свої м'язові зусилля у фазі відштовхування, а під час інших 
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фаз створювати м'язам кращі умови для відпочинку, щоб підготовити їх до 

нового зусилля. У цьому значну роль відіграє "розкріпачення", яке базується 

на кращому використанні інерції рухів і дає змогу періодично звільняти м'язи 

від напруження. Крім того, воно поліпшує координацію рухів. При 

узгоджених рухах поштовхової і махової ніг гомілка махової ноги у 

заключний момент відштовхування буде паралельною стегну поштовхової 

ноги. 

На доріжці стадіону частину дистанції доводиться бігти по віражу, 

внаслідок чого на зміну напряму треба затрачувати додаткові зусилля. Для 

переборення відцентрової сили бігун нахиляє тулуб у бік повороту, завдяки 

чому змінюється і напрям відштовхування від опори. Величина нахилу 

тулуба перебуває у прямій залежності від швидкості бігу і в оберненій від 

радіуса віражу. 

Біг на будь яку дистанцію — це цілісна вправа. При виконанні її перед 

бігуном крім загального завдання постають часткові, які можна вирішити з 

допомогою техніки спортивного бігу. 

Техніку спортивного бігу можна розділити на такі частини: 

1) положення бігуна на старті; 

2) старт та стартовий розбіг; 

3) біг по дистанції; 

4) фінішування (закінчення бігу). 

За командою "На старт!" бігуни займають найбільш вигідне положення 

на лінії старту. У бігу на короткі дистанції, коли кожен учасник біжить по 

окремій доріжці, застосовується низький старт, при якому спортсмен 

спирається на ноги і руки. Низький старт застосовується також в 

естафетному бігу і в бігу з бар'єрами та рідше на дистанції 800 м. На середні, 

довгі і наддовгі дистанції починають бігти з високого старту. 

Для кращого упору ногами під час низького старту застосовуються 

стартові колодки.  За командою "Увага!" (в бігу на короткі дистанції, 

естафетному і бар'єрному) бігун на старті дещо змінює своє положення, щоб 
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створити сприятливі умови для початку бігу. При низькому старті він трохи 

згинає ноги, подаючи цим тулуб впередугору з одночасним перенесенням 

ваги тіла більше на руки, при високому старті ноги згинає і нахиляє тулуб 

вперед. Порівняно з високим, при низькому старті більша амплітуда рухів, 

кут відштовхування менший і м'язи ніг більше звільнені від статичного 

навантаження перед початком бігу. Після сигналу для початку бігу 

спортсмени розвивають швидкість залежно від довжини дистанції, ступеня 

своєї підготовленості і тактики. Для збільшення швидкості виконують 

"стартові кроки", при яких майже не має гальмівної фази передньої опори і 

незначна її величина в наступних кроках. Фазу відштовхування посилюють 

поступовим збільшенням нахилу тулуба вперед, швидким ставленням стопи 

майже до проекції ЗЦВ тіла і ширшою амплітудою рухів. Для "стартових 

кроків" характерний біг на передній частини стопи з поступовим 

подовженням кроків, дуже інтенсивна робота м'язів. За командою «РУШ!» 

(або в момент пострілу) бігун енергійно відштовхується  ногами і робить  

швидкі рухи зігнутими в ліктях руками. Відштовхування  виконується  під 

гострим кутом до доріжки.  

Перші кроки із старту виконують на  передній частини стопи тому, що 

м'язи гомілковостопного суглоба, які беруть участь у відштовхуванні, не 

дають змоги п'ятці опуститись внаслідок значного нахилу тулуба вперед. 

Напруженість на перших кроках розбігу також пов'язана з нахилом тулуба 

вперед, з потребою швидко перебороти інерцію спокою і в якомога менший 

час набрати достатню швидкість. 

Із збільшенням швидкості бігу особливості "стартових кроків" 

поступово зникають і спортсмен починає бігти рівномірно і прямолінійно 

(зберігаючи набуту швидкість). 

У кінці дистанції бігун збільшує швидкість (фінішне прискорення на 

середніх, довгих і наддовгих дистанціях) або намагається зберегти набуту (на 

коротких) і при потребі докласти максимум зусиль на останньому кроці, щоб 

випередити інших учасників забігу. 



24 
 

За лінією фінішу не рекомендується різко зупинятись, бо це може 

призвести до травмування м'язів ніг. Треба поступово зменшувати швидкість 

бігу з допомогою гальмівної дії фази передньої опори. Для цього слід 

продовжувати бігти по інерції з невеликим відхиленням тулуба назад, 

ставлячи стопу якомога попереду проекції ЗЦВ тіла. 

 

 

3.1 Особливості техніки спринтерського бігу 

 

Біг на короткі дистанції — типова швидкісна вправа, що 

характеризується виконанням короткочасної роботи максимальної 

потужності. Провідні спринтери розвивають на окремих ділянках 

стометрової дистанції швидкість понад 11 м/сек  (жінки 9 м/сек). Основними 

ознаками раціональної техніки бігу на короткі дистанції є легкість і 

розкутість бігових рухів, що виконуються з великою амплітудою і частотою. 

Біг починають з низького старту із стартового станка або стартових колодок, 

завдяки яким спортсмен має надійний упор Для стоп з кутом опорних 

площадок: передня стопа 40—50°, задня 60—80°, відстань між колодками 
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17—20 см. Ці пристосування дають змогу індивідуалізувати положення 

бігуна на старті і не потребують багато часу для встановлення. 

Розрізняють звичайний, зближений і розтягнутий способи низького 

старту. 

При звичайному старті (3,а) передню колодку встановлюють 

приблизно на відстані 1-1,5 стопи від стартової лінії, а задню - на відстані 

гомілки від передньої колодки (коліно задньої ноги розташоване над 

серединою стопи передньої). 

Зближений старт (3,б) характеризується таким розміщенням колодок: 

задня колодка просувається ближче до стартової лінії на відстань стопи (чи 

навіть меншу) від передньої колодки. 

  При розтягнутому старті (3,в) передню колодку відставляють далі від 

стартової лінії, наближаючи до задньої колодки (на відстань стопи або й 

ближче). 

   Найпоширеніший звичайний старт, при якому відштовхуються спочатку від 

задньої, а потім від передньої колодки, що дає змогу виконати рухи першого 

кроку в біговому ритмі. У двох інших варіантах низького старту 

відштовхування від обох колодок відбувається майже одночасно; спортсмен 

ніби вистрибує з них і лише в наступних кроках може перейти до виконання 

рухів у біговому ритмі. 
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Після команди "На старт!" треба стати перед колодками, опуститися на 

руки (долоні) попереду лінії початку бігу, упертися сильнішою ногою в 

передню колодку, а другою у задню. Після цього слід опуститися на коліно 

задньої ноги і, не згинаючи рук у ліктях та не напружуючи їх, поставити 

кисті впритул до стартової лінії на ширину плечей або трохи ширше. 

Великі пальці повинні бути повернуті всередину, а решта назовні; плечі 

розташовані над лінією старту; спина трохи заокруглена; голову слід тримати 

прямо, шию не напружувати; погляд спрямувати вниз-вперед (4,а). 

 За командою "Увага!" бігун розгинає ноги і плавно піднімає таз угору (трохи 

вище рівня плечей), розподіляючи вагу тіла на передній нозі і руках. Спина 

ледь заокруглена і нахилена під кутом 20 - 30° до горизонталі. Руки згинати 

не треба, ноги зігнуті під тупим кутом (4,б). За командою "Марш!" (постріл) 

спортсмен спочатку відриває руки від землі (мал.5, 2) і одночасно, 

розгинаючи ноги, відштовхується від колодок. Початковий імпульс і напрям 

руху створюються зусиллями м'язів задньої ноги (мал.5, 1-3). Відірвавши 

розташовану позаду ногу від колодки, спортсмен швидким рухом виносить її 

стопою ближче до ґрунту і, сильно змахнувши спереду-назад зігнутими у 

ліктях руками, починає біговий рух (мал.5, 4-6). Він енергійно розпрямляє 

передню ногу і виходить із старту з дуже нахиленим вперед тулубом (мал.5, 

7). Тулуб і опорна нога утворюють тупий кут, відкритий вперед. 

  Перші 20—35 м спортсмен виконує стартовий розбіг, намагаючись набути 

максимальної швидкості, після чого переходить до відносно рівномірного 

бігу по дистанції. 

Раціональна техніка стартового розбігу характеризується: значним 

нахилом тулуба вперед на початку розбігу і поступовим випростанням під 

кінець, повним розпрямленням ноги у коліні під час відштовхування; 

енергійним винесенням стегна махової ноги вперед - угору з наступним 

рухом назад; швидкими й активними рухами зігнутих рук з акцентованим 

рухом назад; плавним переходом від стартового розбігу до бігу по дистанції. 
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Після стартового розбігу швидкість зростає повільно; спортсмен, по 

суті, переходить до бігу маховим кроком. При максимальній швидкості тулуб 

трохи нахилений вперед (72—80°), причому нахил весь час змінюється: під 

час відштовхування  зменшується, у фазі польоту  збільшується. 

Для збереження досягнутої швидкості кожен спортсмен повинен 

знайти оптимальне співвідношення довжини і частоти кроків та 

дотримуватись техніки махового кроку до кінця дистанції. 

Ногу пружно ставлять на передню частину стопи активним загрібним 

рухом згори вниз і спереду назад поблизу проекції ЗЦВ тіла. У фазі передньої 

опори відбувається невелике амортизаційне згинання ноги в коліні, стопа 

опускається на всю підошву. В момент закінчення відштовхування нога 

повністю випрямляється в колінному і гомінковостонному суглобах. Таз 

зміщений вперед, голову спортсмен тримає прямо. 

Після відштовхування бігун переходить у фазу польоту і рухається за 

1              2                    3                    4                                5                  6                       7 

Мал. 5. Перші кроки з старту 

Мал.4. Перехід з положення по команді "На старт!" (а) 

 у вихідне положення по команді "Увага!" (б). 

б а 
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інерцією, активно зводячи стегна, щоб зменшити кут між ними і щоб під час 

приземлення поставити ногу ближче до проекції ЗЦВ тіла. Задня нога ніби 

складається у коліні вдвоє і проноситься вперед, п'яткою під сідницею. 

Руки рухаються вперед і назад назовні, найбільше згинаючись у 

передньому крайньому положенні і найменше в момент вертикалі. Пальці 

вільно випрямлені або напівзігнуті. 

Фінішування полягає у перетинанні вертикальної площини над лінією 

фінішу. Перемагає спортсмен, що першим торкнувся тулубом стрічки, 

натягнутої впоперек напряму бігу на висоті грудей. Для правильного 

фінішування треба на останньому кроці (за 100—120 см від лінії фінішу) 

різко нахилитися грудьми вперед на стрічку, відводячи руки назад. Такий 

спосіб фінішування називається "кидок грудьми". При іншому способі 

фінішування одночасно з нахилом грудьми вперед тулуб повертають навколо 

вертикальної осі і торкаються стрічки плечем. Щоб не упасти за лінією 

фінішу, махову ногу швидко виставляють далеко вперед з наступним 

випростанням тулуба, винесенням вперед таза і відведенням плечей назад і 

продовжують рухатись за інерцією, сповільнюючи біг. 

 

3.1.2 Біохімічні фактори швидкості спринтерського бігу 

 Швидкість характеризується здатністю людини виконувати ті або інші 

рухові дії в мінімально короткий відрізок часу. Прояв швидкості пов'язаний з 

виробленням цілої системи умовних рефлексів, а також із формуванням 

високої рухливості процесів збудження і гальмування нервової системи, які 

забезпечують швидку зміну скорочення і розслаблення різних груп м'язів. 

Між величиною максимальної швидкості скорочення м'яза, довжиною 

саркомера і відносною АТФ фазною активністю міозину існує 

фундаментальна залежність. Найбільша швидкість скорочення має місце в 

дуже коротких саркомерах, а найменша в найдовших саркомерах. Швидкість 

скорочення на молекулярному рівні залежить від кількості поперечних 

містків, що утворюються в одиницю часу, тобто від швидкості прикріплення 
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глобулярних голівок міозину та актину. Чим швидше скорочується м'яз, тим 

менше поперечних містків включається в роботу. Тобто виграш у швидкості 

супроводжується програшем у силі. Тому запиральні м'язи скорочуються 

повільно, але сильно. Літальні м'язи скорочуються дуже швидко, але їх м'язи 

дуже слабкі. Максимальна швидкість скорочення прямо пропорційна 

відносній АТФ фазній активності. Тому біохімічною основою швидкості (як і 

сили) є АТФ фазна активність міозину, яка забезпечує швидку і потужну 

мобілізацію хімічної енергії АТФ у м'язових волокнах із наступним її 

використанням на скорочення м'яза. 

З огляду на те що швидкість завжди проявляється в частій зміні 

процесів скорочення і розслаблення, після кожного чергового 

скорочувального акта в періоді м'язового розслаблення, що наступив, 

необхідно швидке і повне відновлення використаної АТФ, яке переважно 

забезпечується анаеробним шляхом. Тому швидкість визначається також 

ступенем розвитку в організмі креатин фосфатного і гліколітичного шляхів 

ресинтезу АТФ. 

Успішний розвиток бистроти як якості рухової діяльності 

забезпечується в процесі тренування швидкісними вправами, які підвищують 

каталітичну активність міозину, ферментів анаеробних реакцій ресинтезу 

АТФ і швидкість накопичення глікогену в м'язах. 

Біг на короткі дистанції (100 і 200 м) є вправою максимальної 

потужності, тривалість виконання якої не перевищує 25 с. Характерними 

рисами його виконання є високий кисневий борг (92-96%) і максимальна 

інтенсивність. Тому основним способом енергозабезпечення організму при 

бігу на 100м є креатинфосфатний, при бігу на 200м крім цього способу 

істотну роль у ресинтезі АТФ відіграє гліколіз. Тому в м'язах спостерігається 

різке зниження вмісту креатинфосфату і глікогену при одночасному 

збільшенні концентрації креатину, неорганічного фосфату, молочної кислоти 

і підвищенні активності ферментів реакцій гліколізу. 
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При бігу на короткі дистанції в м'язах відбувається активне утворення 

молочної кислоти, виділення якої в кров спостерігається переважно по 

закінченні роботи. 

Після подолання 100 метрової дистанції вміст молочної кислоти в крові 

починає підвищуватися лише на 30-60-й секунді від моменту закінчення 

роботи і досягає максимуму (1,0-1,5 г/л), на 2-5-й хвилині відновного 

періоду. 

  Підвищення вмісту молочної кислоти в крові при виконанні тієї ж вправи 

може бути різним, що цілком залежить від можливостей креатин фосфатного 

шляху. У більш тренованих спортсменів можливості такого шляху ресинтезу 

АТФ збільшені, що дозволяє долати спринтерські дистанції за рекордно 

короткий час, через що вміст молочної кислоти в крові буде значно нижчий 

ніж у менш тренованих осіб. 

Легкоатлетичний біг на короткі дистанції значною мірою інтенсифікує 

обмін енергії в організму. Про це свідчить загальна її витрата на виконану 

роботу: при бігу на 100 м він у 70 разів менший, ніж при марафонському 

забігу, проте за 1 с роботи максимальної потужності (100 м) енергії 

витрачається у 10 разів більше. Крім цього, робота спринтера на короткій 

дистанції супроводжується найбільшим накопиченням у крові молочної 

кислоти - 4 г/л; при забігу на 400 м її! Утворюється у два рази менше. 

Підвищений вміст молочної кислоти в організмі спринтерів 

нейтралізується, що знижує лужний резерв крові на 40-48%. Вміст цукру в 

крові спортсменів при роботі на коротких дистанціях майже не змінюється. 

За хімічними характеристиками до бігу на короткі дистанції можуть бути 

прирівняні стрибки в довжину з розбігу. 

Повне відновлення організму після виконання роботи максимальної 

потужності настає через 30-40 хв. За цей час ліквідується кисневий борг, 

нормалізується вміст молочної кислоти в крові, ресинтезуються використані 

джерела енергії (креатинфосфат, глікоген). Після такої тривалості відпочинку 

виконання вправи можна повторювати. Проте в спортивній практиці часто 
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застосовують інтервальний метод, при якому період відпочинку спринтерів 

поступово скорочується. Це підвищує аеробну здатність організму і його 

адаптацію до роботи в умовах гіпоксії. 

Постійне тренування вправами максимальної потужності сприяє 

накопиченню в м'язах креатинфосфату, скорочувальних білків і глікогену, 

підвищує активність АТФ фази, креатинфосфатази і ферментів гліколізу. 

Швидкість є комплексною руховою якістю, яка проявляється через: 

швидкість рухових реакцій; швидкість виконання необтяжених поодиноких 

рухів; частоту (темп) необтяжених рухів; швидкий початок рухів, що у 

спортивній практиці називають різкістю. 

  Швидкість характеризується здатністю людини виконувати ті або інші 

рухові дії в мінімально короткий відрізок часу. Прояв швидкості пов'язаний з 

виробленням цілої системи умовних рефлексів, а також із формуванням 

високої рухливості процесів збудження і гальмування нервової системи, які 

забезпечують швидку зміну скорочення і розслаблення різних груп м'язів. 

 

3.1.3  Методика навчання спринтерського бігу 

  1. Ознайомлення з основами техніки бігу, періодами і фазами рухів за 

малюнками, кіно і відеоматеріалами, фотографіями. 

  2. Освоєння техніки бігу по прямій. 

  3. Навчання техніки бігу на віражу: біг по колу, багаторазові пробігання 

відрізків по прямій із входом у поворот, біг на віражу з виходом на пряму. 

 4. Освоєння техніки високого старту і стартового розбігу. 

 5. Освоєння техніки низького старту і стартового розбігу: випробування 

варіантів стартів з колодок; відштовхування від колодок з приземленням на 

руки; біг під планку або мотузку, що обмежує передчасне випрямляння; 

виконання низьких стартів і стартового розбігу без сигналів і за командою; 

низькі старти і розбіг з подоланням опору партнера та ін. 
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  6. Навчання переходу від стартового розбігу до бігу по дистанції: біг по 

інерції після розбігу, перехід до вільного бігу по інерції після старту, 

нарощування швидкості після вільного бігу по інерції і т. ін. 

  7. Освоєння техніки низького старту на повороті. 

  8. Вивчення фінішного кидка на стрічку. 

  9. Удосконалення техніки бігу в цілому; виконання спеціальних вправ  біг з 

високим підніманням стегна,  біг із закиданням гомілки, біг стрибками та ін. 

 

 

 

 

 

3.2 Біг на середні дистанції 

 

Біг на середні (500-2000 м) і довгі (2000 м і більше) дистанції 

розпочинається з високого старту. За командою «На старт!» спортсмен 

підходить до лінії старту і займає найбільш вигідне положення для початку 

бігу: ставить біля стартової лінії сильнішу ногу, відставляючи другу назад на 
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відстані однієї стопи від п'яти виставленої вперед ноги. Протилежна 

виставленій вперед нозі зігнута рука виноситься вперед. 

Початок бігу виконується так само, як і в спринті, тільки з меншою 

інтенсивністю зусиль. Швидше випрямляється тулуб, трохи збільшується 

довжина кроків, і бігун переходить до вільного бігу по дистанції. Під час бігу 

тулуб перебуває майже у вертикальному положенні, погляд спрямований 

уперед, плечовий пояс і руки рухаються легко і не напружено. Довжина 

кроку і швидкість бігу в міру збільшення дистанції зменшуються. Постановка 

ноги на доріжку при бігу на середні дистанції здійснюється еластичне з 

передньої частини стопи з наступним перекатом на всю стопу, при бігу на 

довгі дистанції на всю стопу або починаючи з п'яти. 

Істотне значення у бігу на середні і довгі дистанції має ритм дихання. 

Він повинен бути природним і індивідуальним для кожного. Дихати треба 

носом і ротом одночасно. 

Під час бігу на повороті бігун трохи нахиляється вліво, стопа правої 

ноги ставиться носком до середини, права рука працює активніше, ніж ліва. 

Біг пересіченою місцевістю (крос) один з прикладних видів легкої 

атлетики. Є важливим засобом підготовки спортсменів у багатьох видах 

спорту. 

Техніка кросового бігу в своїй основі така ж, як і під час бігу на середні 

та довгі дистанції. Але бігуну кросмену доводиться, крім того, враховувати 

особливості місцевості і вміло пристосовуватися до них. Під час підйому 

вгору збільшується нахил тулуба вперед, прискорюються рухи, стає 

коротшим крок, нога ставиться на носок, активніше працюють руки. Під час 

бігу під невеликий ухил збільшується довжина кроку, нога ставиться на всю 

стопу або на п'яту з наступним перекатом на носок, зменшується нахил 

тулуба вперед; на крутих схилах довжина кроку зменшується, а тулуб навіть 

трохи відхиляється назад. Під час бігу по глинистому, вогкому і слизькому 

ґрунту краще бігти дрібними частими кроками, трохи ширше звичайного 

розставляючи в боки стопи. По піску треба бігти невеликими кроками, ногу 
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ставити на всю стопу і повністю не випрямляти. На ділянках, покритих 

водою, слід бігти високо піднімаючи коліна. 

 

3.2.1  Методика навчання бігу на середні дистанції 

 Завдання 1. Створити правильне уявлення і розуміння техніки бігу на 

середні і довгі дистанції. 

  Засоби. 

  1. Пояснення суті й особливостей техніки бігу на середні і довгі дистанції. 

  2. Роз'яснення правил і організації змагань з бігу на середні і довгі дистанції. 

  3. Демонстрація техніки бігу на середні дистанції (зразковий показ, розбір 

кінограм, кінокільцівок, схем, фотографій). 

  4. Виконання бігу на відрізках 60—80 м (2—3 рази). 

  Завдання 2. Навчити відштовхуватися під час бігу. 

  Засіб. 

  Біг стрибками з ноги на ногу. 

  Методичні вказівки. Руки рухаються, як і при звичайному бігу. Вправу 

виконують на відрізках 20—40 м, повністю випрямляючи поштовхову ногу. 

  Завдання 3. Навчити вільного бігу по прямій. 

  Засоби. 

  1. Біг вільним маховим кроком. 

  2. Біг з прискоренням. 

  3. Біг із зміною темпу. 

  Методичні вказівки. Першу вправу спочатку роблять повільно, швидкість 

бігу збільшують поступово. Першу і другу вправи виконують на відрізках 

60—100 м, третю на 80—120 м, намагаючись бігти вільно. Основну увагу 

звертають на серйозні помилки і на їх виправлення. При повторенні помилок 

треба застосувати спеціально-підготовчі вправи, які значно прискорюють 

оволодіння технікою бігу. 

У початківців можуть бути такі помилки: 
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  1. Недостатньо випрямлені в коліні ноги у моменті заднього поштовху. 

Помилка виникає внаслідок недостатньої рухомості в колінному суглобі або 

слабкого розвитку м'язів стегна і гомілки, зв'язок кульшового суглоба. 

  Для виправлення цієї помилки можна рекомендувати такі вправи: 

  1) зосередження уваги на правильному відштовхуванні під час бігу; 

  2) біг стрибками з ноги на ногу (руки рухаються, як і при звичайному бігу); 

  3) ходьба випадами; 

  4) ходьба і біг високо піднімаючи стегна; 

  5) біг високо піднімаючи стегна з переходом на звичайний біг; 

  6) біг на гору; 

  7) біг у ямі з тирсою або з піском високо піднімаючи стегна; 

  8) різноманітні одно і багаторазові стрибки з місця і з розбігу і т. ін. 
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  2. Надмірний нахил тулуба 

вперед, що обмежує рух 

вперед стегна махової ноги, 

внаслідок чого зменшується 

довжина кроків і відповідно 

швидкість бігу. Для усунення 

цієї хиби рекомендується 



37 
 

розправляти і відводити назад плечі. Крім того, можна застосовувати такі 

вправи: 

  1) біг з гори з відведенням плечей назад;  

  2) ходьба високо піднімаючи стегна;  

  3) біг високо піднімаючи стегна і повільно просуваючись вперед, руки на 

поясі (великим пальцем вперед);  

  4) біг на прямих ногах (плечі відхилені назад);  

  5) повільний і середнього темпу біг з палицею, закладеною між ліктями за 

спиною, тулуб вертикальний. 

3. Нахил тулуба назад. У новачків ця помилка трапляється через 

недостатній розвиток м'язів живота. Якщо, незважаючи на неодноразові 

нагадування, учень не в змозі усунути ваду, можна порекомендувати такі 

вправи: 

 1) ходьба високо піднімаючи стегна (при цьому акцентують увагу на 

правильний нахил тулуба вперед);  

  2) ходьба випадами, нахиляючи тулуб вперед; 

  3) біг високо піднімаючи стегна в упорі і дуже нахиливши тулуб вперед;  

  4) біг на круту гору, максимально нахиливши тулуб вперед;  

  5) біг на гору стрибками з ноги на ногу;  

  6) біг проти вітру;  

  7) вправи для розвитку м'язів живота і спини. 

4. Розгойдування тулуба з сторони в сторону. Звичайно ця помилка 

виникає внаслідок того, що новачок широко ставить стопи або повертає їх 

назовні.       Усувають помилку бігом по прямій лінії. 

5. Скутість рухів. Виникає через невміння розслабляти м'язи під час 

бігу. 

  Вправи для виправлення помилки: 

  1) біг тримаючи руки за спиною; 

  2) стоячи на місці, трохи нахилити тулуб вперед і виконувати рухи руками,         

як під час бігу; 
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  3) дріботливий біг; 

  4) те саме, з переходом на звичайний і прискорений біг; 

  5) дріботливий біг вниз (наприклад, східцями стадіону); 

  6) біг з гори; 

  7) біг за інерцією; 

  8) біг за вітром тощо. 

6. Недостатнє піднімання стегна махової ноги. Ця хиба пов'язана з 

недостатнім махом ноги вперед угору, передчасним розгинанням гомілки, 

надмірним нахилом тулуба вперед, а також буває як наслідок слабкості 

м'язів, що піднімають стегно. Для виправлення рекомендуються такі вправи: 

1) ходьба і біг високо піднімаючи стегна;  

2) біг високо піднімаючи стегна в упорі;  

3) біг у ямі з тирсою або піском високо піднімаючи стегна;  

4) підскоки на матах, підтягуючи поштовхову ногу до грудей;  

 5) піднімання ноги з обтяженням (диски штанги на стегні, мішки з піском 

тощо); 

   6) біг стрибками з ноги на ногу;  

  7) те саме, на гору; 8) біг по піску, ріллі, глибокому снігу і т. д. 

7. Надмірне винесення вперед гомілки (щоб зробити ширший крок). 

Для усунення недоліку рекомендуються вправи:  

  1) ходьба високо піднімаючи стегно, опускати махову ногу треба 

«загрібним» рухом; 

  2) біг закидаючи гомілку назад; 

   3) стоячи біля опори, піднімати стегна вгору й опускати «загрібним» рухом. 

8. Неправильні рухи руками: рухи їх у лицьовій площині, незначне 

згинання рук в ліктьових суглобах, надмірне відведення ліктів від тулуба. 

Для усунення помилки треба правильно виконувати рухи руками стоячи на 

місці, ноги нарізно, тулуб трохи нахилений вперед. 

Завдання 4. Навчити бігу по віражу. 

  Засоби. 
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  1. Біг по віражу стадіону. 

  2. Біг по повороту радіусом 10—15 м. 

  3. Біг по колу радіусом 10—15 м. 

  4. Біг по віражу стадіону з виходом на пряму. 

  5. Біг по прямій із входом у віраж. 

Методичні вказівки. Біг виконується на відрізках 60— 100 м. Стежити за 

положенням тулуба, поставленням стоп і рухами рук. Треба, щоб тулуб був 

нахилений у сторону внутрішньої бровки, плечі розвернуті вліво, права рука 

рухалась до середини і з великою амплітудою. Першу вправу спочатку 

виконують на дальній доріжці стадіону шостій, восьмій, потім на п'ятій, 

четвертій і т. д. По колу можна бігти в обох напрямках. 

Завдання 5. Навчити положень для бігу з високого старту. 

  Засоби. Перший, другий і третій варіанти положень для початку бігу з 

високого старту. 

Методичні вказівки. Спочатку треба виконувати дії за командою «На старт!», 

а потім «Марш!». 

Завдання 6. Навчити бігу з високого старту і стартового розбігу. 

  Засоби. 

  Біг з високого старту: 

  1) з прискоренням по прямій; 

  2) те саме, з переходом на біг по дистанції; 

  3) з прискоренням по віражу; 

  4) те саме, з переходом на біг по дистанції. 

Методичні вказівки. Першу і третю вправи виконують на підрізках 25—30 м, 

другу і четверту  на 50—80 м. В останніх двох вправах біжать по окремих 

доріжках. Спочатку біг з високого старту виконується індивідуально і без 

команди, потім  по одному за командою викладача і, нарешті, групами по 

три, п'ять чоловік. У стартовому розбігу тулуб слід випростувати поступово, 

в міру збільшення швидкості. 

Завдання 7. Навчити фінішного прискорення. 
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  Засоби. 

  1. Біг на відрізках 100—150 м з прискоренням за 40— 60 м до фінішу. 

  2. Біг на відрізках 300—400 м з прискоренням за 120—140 м до закінчення 

бігу. 

Методичні вказівки. Під час фінішного прискорення збільшити частоту 

кроків, але рухи повинні залишатися вільними. 

Завдання 8. Удосконалення в техніці бігу. 

  Засоби. 

  1. Спеціальні вправи. 

  2. Різні варіанти повторного і перемінного бігу. 

  3. Біг по пересіченій місцевості. 

Методичні вказівки. Під час бігу дихати через рот і ніс, глибоко і ритмічно. 

  

3.3 Марафонський біг 

 

Марафонський біг або марафон — спортивні змагання з бігу на 

дистанцію, що складає 42 км 195 м. В січні 2011 року Асоціація міжнародних 
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марафонів і пробігів підписала угоду із Міністерством культури і туризму 

Греції, згідно з якою переносить свою штаб квартиру до Афін. 

Назва Марафонський біг пов'язана з легендою про давньогрецького 

воїна, який пробіг із поселення Марафон до Афін, щоб принести звістку про 

перемогу греків над персами. Це сталося у 490 р. до н. е. Таким чином воїн 

увічнив пам'ять про перемогу грецьких військ, а в легкій атлетиці з'явився 

такий вид змагань, як біг по шосе на найдовшій дистанції (42км195м), тобто 

марафон (або марафонський біг). 

В наш час такі змагання вперше відбулися на Перших Олімпійських 

іграх 1896 року в Афінах (ідею особисто схвалив П'єр де Кубертен). Біговий 

маршрут трохи не відповідав історичному - від міста Марафон до Афін. 

Довжина маршруту складала 39 кілометрів. Надалі довжина дистанції 

постійно змінювалась, доки у 1921 році Міжнародна Федерація Легкої 

Атлетики не затвердила довжину 42 км 195 метрів як офіційну. Маршрут 

Олімпійських ігор 1896 року було повторено в 2004 році на XXVIII 

Олімпійських іграх у Афінах, а також покладено в основу маршруту 

Афінського класичного марафону. Першим переможцем у олімпійському 

марафонському забігу був Спіридон Луїс, звичайний грецький листоноша, 

які показав результат 2 години 58 хвилин 50 секунд. Для порівняння у 1980 

році кращим був результат австралійця Д. Клейтона 2 години 9 хвилин 01 

секунда, а теперішнім світовим рекордом з цієї дисципліни є результат, що 

його показав кенійський професійний бігун Патрік Макау під час Берлінсього 

марафону  25 вересня 2011 року — 2 години 3 хвилини 38 секунд. У 1984 

році на XXIII Олімпійських іграх у Лос-Анжелесі вперше було проведено 

жіночий марафон (як олімпійська дисципліна). Кращий в світі результат 

серед жінок у марафонському забігу було показано англійкою Полою 

Редкліфф під час Лондонського марафону 13 квітня 2003 року — 2 години 15 

хвилин 25 секунд; однак цей час досягнуто у змішаному (тобто за участі як 

жінок, так і чоловіків) марафоні; рекордсменкою суто жіночого забігу на 

марафонську відстань є також Пола Редкліфф, але вже з часом 2 години 17 



42 
 

хвилин 42 секунди (показаний також під час Лондонського марафону, 17 

квітня 2005 року). 

У теперішній час в більшості країн світу проводяться свої, як 

професійні, так і аматорські, марафонські забіги (загалом понад 800), 

зазвичай приурочені до якихось національних свят чи подій. Наймасовіші і 

най престижніші, зокрема Бостонський, Нью-Йоркський, Чиказький, 

Лондонський та Берлінський марафони включені в серію World Marathon 

Majors, на них в тому числі відбуваються етапи кубка світу для спортсменів 

професіоналів. Афінський класичний марафон, удостоєний «золотого 

статусу» Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. 

Марафонський біг входить до програми офіційних дисциплін 

Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики. Крім того в 

світі щорічно проводиться багато самостійних змагань власне з марафону та 

його окремих ставши самостійними підвидів: напівмарафон, чвертьмарафон, 

ультрамарафон, гірський марафон, марафонна естафета, марафон як один з 

трьох етапів тріатлону тощо. Результати змагань діляться на загальні, та 

серед окремих груп населення (серед чоловіків та жінок, молоді, осіб 

похилого віку, інвалідів). 

Найбільш відомими та престижними змаганням з марафону є щорічні: 

 -Бостонський марафон (з 1897 р., в третій понеділок квітня - в "День 

патріота") 

 -Лондонський марафон (з 1981, четверта неділя квітня) 

 -Берлінський марафон (з 1974, в останню неділю вересня) 

 -Чикагський марафон (з 1977, у друга неділя жовтня) 

 -Нью-Йоркський марафон (з 1970 р., перша неділя листопада) 

 

3.3.4 Методика застосування бігу на витривалість на заняттях фізичної 

культури, методи і засоби виховання витривалості 

Витривалість розвивається за допомогою різноманітних вправ — перш 

за все циклічного характеру, які виконуються тривалий час. Після серії 



43 
 

дослідів було встановлено, що тривала, достатньо об'ємна м'язова робота, але 

адекватна за потужністю функціональним можливостям організму і віку 

дітей, є основним методом, який стимулює розвиток транспортної функції 

кровообігу і аеробної продуктивності організму, відповідальних за стійку 

працездатність. 

Основними методами виховання витривалості є безперервний 

(рівномірний, перемінний, контрольний) і інтервальний (повторний). Режим 

роботи за ЧСС від 120 до 180 уд/хв. Інтенсивність вправ на витривалість 

повинна підвищуватись поступово: від невисоких значень ЧСС (110-130 

уд/хв.) до оптимальних (135—160 уд/хв.) і до максимальних (170— 180 

уд/хв.). Така поступовість необхідна для адаптації систем організму, які 

лімітують витривалість: серцево-судинної, дихальної, м'язової, ендокринної 

та ін сіс.. Форсування розвитку витривалості призводить до порушень 

діяльності тієї чи тієї систем. Частіше всього при цьому страждає серцево-

судинна та нервова системи. Особливо важливо враховувати це при роботі з 

дітьми. 

Безперервний (рівномірний) метод виховання витривалості сприяє 

удосконаленню практично всіх основних систем організму, які забезпечують 

надходження, транспорт і утилізацію кисню. Безперервна робота 

проводиться при ЧСС 140-175 уд/хв. 

Вважається, що безперервний (рівномірний) метод тренувань 

витривалості приводить до більш стійкого підвищення аеробних 

можливостей, ніж інтервальний, а крім цього, він сприяє створенню 

фундаменту для інших методів тренувань, менш пов'язаних з ризиком 

перевантаження. Цей метод суттєвого підвищення загальної витривалості, 

особливо з дітьми молодшого шкільного віку, науково досліджений Б. С. 

Толкачевим. Тривалість безперервної роботи при оптимальній (ЧСС 135 - 

160 уд/хв) інтенсивності - 10 - 60хв. Поряд з рівномірним методом виховання 

витривалості широко використовується безперервний перемінний метод. Цей 

метод виконання вправ передбачає збільшення і зниження інтенсивності 
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через визначені проміжки часу. ЧСС під кінець інтенсивного періоду 

збільшується до 170-175 уд/хв., а до кінця мало інтенсивного — скорочується 

до 140-145 уд/хв. 

Перемінний метод тренувань частіше застосовується в легкій атлетиці, 

лижах та плаванні. Інтервальний метод розвитку витривалості ґрунтується на 

тому, що ударний об'єм серця під час відпочинку після напруженої роботи 

збільшується. Це дозволило вченим обґрунтувати інтервальне тренування, 

при якому протягом більшої частини роботи і під час відпочинку 

зберігаються максимальні величини ударного об'єму серця. Тривалість 

окремих вправ в інтервальному тренуванні не повинна перевищувати 2 хв., 

інтервал відпочинку 45—90 с, інтенсивність на ЧСС в кінці робочого 

інтервалу — до 170— 180 уд/хв., а в кінці паузи — 120-130 уд/хв. 

Інтервальний метод тренувань направлений в основному на підвищення 

функціональних можливостей серця і здатності організму до інтенсивної 

утилізації кисню, тобто на підвищення рівня аеробної і анаеробної 

продуктивності. 

При повторному методі тренувань витривалості відрізки долаються з 

високою інтенсивністю і ЧСС, близької до змагальної (180 і більше уд/хв.). 

Паузи (частіше всього пасивні) між відтинками — від 3 до 8 хв. Час роботи 

від 4 до 6 хв., інколи більше. 

Фартлек – один з основних засобів розвитку витривалості. В противагу 

монотонним видам бігу, рівномірного і повторного, одним із засобів 

розвитку витривалості, можна рекомендувати один з видів перемінного бігу 

— фартлек («гра швидкостей»). Він менше діє на психіку студентів. Його 

можна застосувати на стадіоні, на площадці, в парку, в спортивному залі. 

Приведені нижче варіанти фартлеку ні в якій мірі не оригінальні, не 

унікальні. Це просто модифікація основної ідеї фартлеку чергування 

довжини відтинків, які долаються в різному темпі і різною швидкістю. 

Застосування кожного варіанту залежить від віку, індивідуальних 



45 
 

можливостей і підготовленості студентів. Варіанти можна також розрізняти 

за ступенем придатності до місцевості, завдань уроку і т. п.  

Фартлек за свистком. 

Учні можуть бігти всі разом або поділені на групи від 3 до 7 чоловік. 

Темп бігу змінюється. 

  1. Учні спочатку біжать підтюпцем, а після першого свистка переходять до 

швидкого темпу бігу. По другому свистку вони знову біжать підтюпцем. І так 

далі. 

  2. Як і в першому варіанті, учні починають з бігу підтюпцем, а після 

першого свистка переходять до швидкого темпу, а по другому свистку до 

спринтерського бігу. По третьому вони знову повертаються до бігу 

підтюпцем. 

  3. Може бути також будь-яка інша комбінація ходьби, бігу підтюпцем, бігу з 

змагальною швидкістю, спринтерською і т. д. в залежності від завдань уроку. 

Фартлек один за одним. 

Бігуни розташовуються один за одним на відстані 3—5 м. Весь 

ланцюжок учнів починає біг одночасно підтюпцем. Останній в ланцюжку 

робить прискорення і біжить аж доки не пережене всіх і не займе місце 

попереду колони. Коли він це зробить, останній в ланцюжку починає 

прискорення і т. д. При цьому весь ланцюжок рухається довільно вибраною 

трасою. Тут можливі деякі варіанти, ускладнюючі завдання. Учні під час 

прискорення можуть бігти «змійкою», оббігаючи друзів; або два учні, які 

знаходяться в кінці, починають біг одночасно: один праворуч, а другий зліва. 

Фартлек на місцевості. 

Учні можуть бути об'єднані в групи по підготовленості. Рельєф 

місцевості визначає темп бігу і довжину відтинків і т. д. Наприклад:  

  1) підйом на гірку ходьбою, біг підтюпцем з гірки, біг швидко рівною 

місцевістю;  

  2) біг при підйомі на гірку, вниз ходьбою, біг підтюпцем рівною місцевістю 

і т. д. 
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Фартлек «Собаки і лисиці». 

Вибирається «лисиця» або декілька лисиць, які стартують на 5—10 с 

раніше за інших. Ті, які залишились — «собаки» — повинні переслідувати 

«лисицю» до тих пір, доки її не наздоженуть і не доторкнуться до неї. Як 

тільки «лисиця» спіймана, біг закінчується і вибирається нова «лисиця». 

Неодмінно існує дуже багато інших різновидів швидкісної гри. Учитель, 

який захоче внести різноманітність в цю вправу, може придумати свої 

варіанти, які більше підходять до конкретних умов. 

1. У спортивній практиці розрізняють загальну і спеціальну 

витривалість. Загальна витривалість характеризується здатністю виконувати 

тривалу фізичну роботу в основному помірній інтенсивності. Спеціальна 

витривалість виявляється в обраних видах спорту і формується на базі 

загальної витривалості. Загальна витривалість служить базою для виховання 

спеціальної витривалості. Головний принцип виховання загальної 

витривалості полягає у використанні найбільш широкого кола рухових дій з 

поступовим збільшенням тривалості їхнього виконання. Це сприяє 

залученню в роботу найбільшої кількості м'язових груп спортсмена. 

Засобами виховання загальної витривалості служать ходьба на лижах, крос, 

біг і плавання в спокійному темпі. Рівномірні методи  основної у вихованні 

витривалості. Розмаїтість обстановки при заняттях на відкритій місцевості 

(мінливий пейзаж, різна твердість ґрунту, рослинність, чисте повітря й ін.) 

сприяють розвиткові загальної витривалості спортсмена. Вихованням і 

підтримкою загальної витривалості спортсмен займається протягом усього 

періоду своєї тренувальної діяльності. 

2. Біг на середні дистанції, як правило, характеризується максимальною 

інтенсивністю пробігу всієї дистанції в анаеробному режимі. На дистанціях 

до 800 м бігуни прагнуть за мінімальний час набрати максимальну швидкість 

бігу і підтримувати її до фінішу. Біг на середні дистанції умовно 

підрозділяється на чотири фази: початок бігу (старт), стартовий розбіг, біг по 

дистанції, фінішування. 
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3.При навчанні бігу на середні дистанції потрібно з перших же занять 

приділяти більшу увагу навчанню правильності бігових рухів, 

використовувати різні вправи для цього, використовувати вправи для 

розвитку правильної постановки стопи на опору під час бігу. Треба постійно 

стежити за технікою високого старту. 

Про правильне дихання слід поговорити особливо. Уміння дихати під 

час бігу так само важливе, як і всі інші якості. Це особливо необхідно бігунам 

на середні і довгі дистанції. 

Перед стартом на короткі дистанції спортсмен робить декілька 

глибоких вдихів і видихів протягом 30-60 з. Після команди «На старт!», 

зайнявши стартову позу, він робить 2-3 глибокі вдихи і видих. Піднімаючись 

по команді «Увага!», робить глибокий вдих і повний видих одночасно з 

відштовхуванням від колодок. 

Під час бігу по дистанції рот напіввідкритий, часте поверхневе дихання 

чергується з декількома глибокими видихами і повними вдихами. Впродовж 

всього бігу ритм дихання міняється: із старту бігун дихає глибше і рідше, при 

прискореннях  частіше. Дихати необхідно через напіввідкритий рот і ніс. 

Якщо в бігу на короткі дистанції тактика не дуже важлива, то на довгих 

дистанціях вона деколи грає першорядну роль. Тут перед бігуном можуть 

стояти дві основні тактичні завдання перемогти в забігу або показати 

високий для себе результат. Рішення кожною з них вимагає грамотно 

розподіляти сили на дистанції. Адже можна дуже швидко почати біг і не 

залишити сил для боротьби на фініші. Або навпаки: можна забаритися, 

упустившись ініціативу і втратити, на жаль, всякі шанси на успіх. Ось що 

рекомендує бігунам, що із цього приводу починають, олімпійська чемпіонка 

Людмила Брагина: «Тактична боротьба на дистанції - це ціла наука. Уміти 

вибрати правильну тактику, зумовити хід боротьби з суперниками - означає 

наполовину забезпечити собі успіх. Тактика майбутнього бігу повинна 

вироблятися спортсменом задовго до старту. До цього необхідно добре знати 

можливості суперників. Якщо ж ви з ними не знайомі, то, перш ніж вибрати 
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той або інший варіант тактики, з’ясуєте собі цілі і завдання на даний старт. 

Якщо потрібно показати добрий результат, це одне, а зайняти відповідне 

місце це інше. 

У кожного бігуна є одін, два улюблених тактичних ходу. Це зрозуміло. 

Адже тактика бігу залежить від рівня підготовленості кожного спортсмена. 

Бігуни, що володіють хорошою швидкістю, віддають перевагу тактиці 

переслідування. При цьому суперечка за призове місце вирішується на 

останніх метрах дистанції. Інші вибирають так званий «рівний» біг із зміною 

темпу. Треті здатні впродовж всієї дистанції лідирувати на високій 

швидкості. Тактичні навики отримуються в основному на спеціальних 

тренуваннях, під час контрольних прикидок і безпосередньо в змаганнях. 

Опанувавши певними тактичними знаннями, ви зможете управляти своїми 

діями на змаганнях, швидко орієнтуватися у важких ситуаціях. А їх на 

доріжці може виникнути немало. 

Під час бігу необхідно в першу чергу стежити за основними 

суперниками, відчувати зміну швидкостей, вчасно реагувати на фінішне 

прискорення. Це так звана позиційна боротьба, коли ваші суперники біжать 

попереду і вам видно кожен їх крок. 

Є і активніша тактика, коли спортсмен бере лідерство на себе. Але і тут 

потрібно бути напоготові, оскільки суперники наглядають за вами і чекають 

зручного моменту для вирішальної атаки. 

Вибираючи тактику бігу, сподівайтеся не тільки на свою підготовку. Не 

забувайте врахувати і те, яка стоїть погода, яке стан доріжки. Коли стоїш на 

старті, завжди здається, що можеш бігти дуже швидко і легко. Не піддайтеся 

цьому брехливому йому відчуттю легкості. Кожен крок по дистанції повинен 

контролюватися. 

Є декілька прийомів, за допомогою яких можна нав′язувати свою 

тактику суперникам. Наприклад, декільком легким прискоренням на початку 

бігу,  можна змусити інших спортсменів до лідирування в невигідний для 

них,  швидкому темпі. 
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Під час бігу по дистанції потрібно звернути увагу ось на що: 

 -стесуйтеся землі тільки шкарпетками. Треба бігти так, немов доріжка 

розжарена. Приземлення на повну стопу знижує силу відштовхування і 

відповідно швидкість; 

 -прагнути ставити ступні по одній лінії; 

 -руки повинні пересуватися ритмічно по напряму бігу (а не упоперек і 

навскоси тіла), вони весь час зігнуті в ліктях під одним кутом; 

 -не стискати пальці в куркулі - це робить біг скутим; 

 -не зціплювати зуби і не напружувати рот - це перешкодить ритмічному 

диханню. 

Треба особливо звернути увагу на рух рук в бігу. Помиляються ті, хто 

вва-жає, що спортсмени біжать тільки ногами. Не менш важлива для 

розвитку швидкості і правильна робота рук. Це допомагає зберігати 

рівновагу і управляти темпом бігом. Рухаючись вперед, рука, сильна зігнута 

в ліктьовому суглобі, доходить до середини грудей, а гроно її не піднімається 

вище за підборіддя. При цьому рука захоплює за собою тулуб, який 

повертається навколо вертикальної осі. Рух тулуба і рук дозволяють 

активніше вивести вперед стегно махової ноги. При зворотному русі руки 

лікоть рухається точно назад. Напівзігнуті грона рук розслаблені. Довжина 

кроку в бігу на короткі дистанції більше, ніж в бігу на довгі. У сильних 

бігунів чоловіків вона складає приблизно 200-240 см, у жінок - 180-220 див. 

У бігунів, що починають, довжина кроку значно менше (на 40-50 см). І це 

природно. Адже з розвитком сили довжина кроку буде рости. Тому не 

прагнете штучно розтягувати крок. Це приведе до того, що ваш біг втратить 

природність, а швидкість зменшиться. 

Отже, дистанція близька до завершення. Попереду фініш. Уміння 

фінішувати теж дуже важливе для бігуна. Для того, щоб зберегти 

максимальну швидкість на останніх метрах дистанції, необхідно зробити 

певне зусилля. Якщо в забігу йде гостра боротьба, то успіх того або іншого 

спортсмена багато в чому залежить від фінішного кидка. 
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Наближаючись до фінішу, бігун різко нахиляється грудьми вперед в 

той момент, коли нога знаходиться на доріжці, прагнучи швидше торкнутися 

фінішної стрічки. Щоб уникнути падіння після фінішу, треба різким рухом 

виставити махову ногу далеко уперед. При цьому спортсмен як би 

«натикається» на ногу і випрямляється. На подальших кроках тіло бігуна 

поступово відхиляється назад, швидкість падає і спортсмен переходить з бігу 

на ходьбу. 

 

3.4 Правило змагань з бігу 

Правило - 161. Вимірювання доріжки. 

  1. Довжина стандартної бігової доріжки складає 400 м. Доріжка складається 

з двох паралельних прямих і двох вірожей, радіуси яких дорівнюють. Її 

внутрішня частина повинна бути обгороджена брівкою з якогось придатного 

матеріалу розміром приблизно 5 см у висоту і не менше 5 см в ширину, і вона 

повинна бути пофарбована в білий колір. Уздовж двох прямих бровку можна 

замінити на білу лінію шириною 5см. 

  Якщо відрізок бровки на віражі повинен бути тимчасово знято для 

проведення технічних дисциплін, його місце наголошується білою лінією 

шириною 5 см і пластмасовими конусами або прапорцями з мінімальною 

висотою 20 см, розташованими на білій лінії таким чином, щоб край основи 

конуса або флагштока збігався з краєм білої лінії, найближчої до доріжці. 

Вони повинні бути розставленими з інтервалами, що не перевищують 4 м 

один від одного. (Прапорці повинні бути розташовані на лінії таким чином, 

щоб запобігатитіть біг спортсмена по лінії, і розставлені під кутом 60 

градусів до землі). Це також застосовно до відрізка доріжки для бігу з 

перешкодами, коли спортсмени віддаляються від основної доріжки, щоб 

подолати яму з водою, а також коли спортсмени біжать по зовнішніх 

доріжках на віражі, в разі старту в відповідної з Правилом 162.10, причому в 

останньому випадку конуси повинні бути розставлені вздовж усього віражу і, 

по можливості, до початку прямої з інтервалами, що не перевищують 10м. 
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  2. Виміри повинні проводитися на відстані 30 см від бровки, або, якщо на 

віражі немає бровки, то в 20 см від лінії, що позначає внутреннюю частину 

доріжки. 

  3. Дистанція для бігу вимірюється від краю лінії старту, далекої від фінішу, 

до краю лінії фінішу, ближній до старту. 

  4. На всіх змаганнях на дистанції до 400 м включно кожен учасник повинен 

бігти по своїй доріжці шириною 1.22 ± 0.01 м, включаючи лінію доріжки 

праворуч, позначеної білою лінією шириною 5см. Всі доріжки повинні бути 

однакової номінальної ширини. Внутрішня доріжка повинна вимірюватися у 

відповідності до положень Правила 160.2, а інші доріжки - на расстояніі 20 

см від зовнішніх країв ліній. 

  Примітка: На всіх стадіонах, побудованих до 1 січня 2004 року, ширина 

доріжки для всіх таких змагань повинна бути не більше 1.25 м. 

  5. На міжнародних змаганнях, що проводяться відповідно до Правилом 1.1 

(а), (b), (c), (f) повинно бути не менше восьми окремих доріжок. 

6. Загальний максимальний бічний ухил доріжки не повинен перевищувати 

1:100, а загальний ухил у напрямку бігу - 1:1000. 

  Примітка (i): Рекомендується, щоб на знову споруджуваних доріжках бічній 

ухил був спрямований у бік внутрішньої доріжки. 

  7. Повна технічна інформація про конструкції доріжки, її расположении, 

розмітці міститься в Керівництві ІААФ «Легкоатлетичні спорудня». Це 

Правило містить основні принципи, яких потрібно дотримуватися. 

Правило - 161 Стартові колодки. 

  1. Стартові колодки використовуються для всіх змагань на дистанціях до 

400 м включно (в тому числі - на першому етапі естафети 4 х 200 м і 4 х 400 

м) і не використовуються на інших дистанціях. Коли стартові колодки 

встановлені на доріжці, ніяка їх частина не повинна заходити на лінію старту 

або на іншу доріжку. Стартові колодки повинні відповідати наступним 

загальним вимогам: (А) бути жорсткими за своєю конструкцією та не давати 

наперед відомого преимуіснує якого небудь спортсмену; (B) бути 
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зафіксованими на доріжці певною кількістю шипів таким чином, щоб, по 

можливості, не пошкоджувати доріжку. Стартові колодки повинні швидко і 

легко забиратися. Кількість, товщина і довжина шипів залежать від 

конструкції доріжки. Під час старту система кріплення колодок робить їх 

нерухомими; (C) якщо спортсмен використовує свої стартові колодки, вони 

повинні відповідати Правилам, викладеним у параграфах (а) і (b), зазначеним 

вище. Вони можуть мати будь яку конструкцію і оформлення за умови, що не 

заважають іншим спортсменам; (D) якщо стартові колодки надаються 

оргкомітетом, вони повинні відповідати наступним вимогам:  

  1.Стартові колодки складаються з двох пластин, на яких спортсмен фіксує 

ноги в передстартової позиції. Пластини кріпляться на жорсткій рамці, яка 

жодним чином не заважає спортсмену вибігати з колодок. Пластини повинні 

бути встановлені під нахилом, щоб відповідати стартової позиції спортсмена, 

і можуть бути плоскими або злегка увігнутими. Поверхня пластин повинна 

мати пористе покриття, щоб шипи могли безперешкодно входити до них, 

використовуючи прорізи, вбирають в себе виступаючі частини шипів. Ця 

поверхня повинна бути покрита відповідним матеріалом, дозволяючиющим 

використовувати взуття з шипами.Кріплення колодок на жорсткій рамці 

повинно регулюватися, але під час старту колодки повинні бути нерухомі. У 

будь якому випадку пластини можна переміщати вперед і назад по 

відношенню один до одного. Спортсмен повинен мати можливість легко і 

швидко здійснювати регуліровку положення пластин за допомогою 

затискачів або спеціального механізму кріплення. 

  2. На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), (f) та 

для затвердження будь якого результату в якості світового рекорду стартові 

колодки під'єднуються до затвердженого ІААФ приладу, контролюючому 

фальстарт. Стартер і  або призначений суддя, відповідальний за повернення 

спортсменами, повинен носити навушники, щоб чітко чути акустичний 

сигнал, що подається приладом, фіксуючим фальстарт (наприклад, якщо час 

реакції складає менше 100/1000 секунди). Як тільки стартер або суддя, 
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відповідальний за повернення спортсменів, чує акустичний сигнал після 

зробленого пострілу, проводиться повернення спортсменів. У цьому випадку 

стартер повинен негайно перевірити час реакції на приладі, контролюючому 

фальстарт, для того, щоб визначити, хто зі спортсменів зробив фальстарт. Ця 

система настійно рекомендується для всіх інших змагань. 

  Примітка: крім того, може використовуватися автоматична система 

повернення, описана в цих Правилах. 

  3. На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а-f), 

спортсмени повинні використовувати стартові колодки, що надаються 

оргкомітетом змагань. На інших змаганнях, що проводяться на доріжці з 

синтетичним покриттям, Оргкомітет може наполягти, щоб 

використовувалися тільки надавані їм колодки. 

Правило - 162  Старт 

  1. Старт повинен бути позначений білою лінією шириною 5 см. На всіх 

дистанціях, коли змагання проводяться не по окремих доріжках, лінія старту 

повинна бути дугоподібної, щоб всі бігуни стартували на однаковій відстані 

від фінішу.Доріжки на всіх дистанціях повинні бути пронумеровані зліва 

направо, в напрямку бігу.На всіх змаганнях до 400 м включно (в тому числі - 

на першому етапі естафет 4х200 м і 4х400 м) застосування низького старту і 

стартових колодок обов'язково. 

  2. Всі змагання починаються з пострілу стартера після того, як стартер 

переконався, що всі учасники зайняли правильне стартове положення і не 

рухаються.Якщо з якоїсь причини стартер не задоволений ступенем 

готовності учасників до старту після того, як всі спортсмени зайняли свої 

місця, він повинен вимагати, щоб вони зійшли зі своїх позицій, та помічники 

стартера знову вишикували їх на лінії старту. 

   3. На всіх міжнародних змаганнях, за винятком зазначених нижче, стартер 

вимовляє наступні команди на своїй мові, або на англійському, або 

французькою на змаганнях з бігу до 400 м включно (включаючи і естафетний 

біг 4х200 м і 4х400 м): «На старт ! »та« Увага! ». Коли всі спортсмени 
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відреагували на команду «Увага!», Зайнявши відповідне положення, 

робиться постріл стартового пістолета. Спортсмен не повинен торкатися 

руками або ногами лінії старту або землі за нею під час команди «На старт». 

На дистанціях понад 400 м вимовляється команда: «На старт!», І коли 

спортсмени завмерли, робиться постріл. Учасник не має торкатися землі 

однією або обома руками під час старту.  

  Примітка: На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), 

(c), (e), (i), команди стартера повинні даватися тільки на англійській мові. 

  4. Після команди «На старт!» Спортсмен повинен підійти до лінії старту і 

зайняти позицію за лінією строго на своїй доріжці. Обидві руки і хоча б одне 

коліно повинні торкатися землі, а обидві ноги - зафіксовані у стартових 

колодках, причому обидві ступні повинні стосуватися пластин стартових 

колодок. При команді «Увага!» Спортсмен повинен негайно піднятися і 

зафіксувати остаточну позицію, зберігаючи при цьому опору руками про 

доріжку та контакт ступень ніг зі стартовими колодками. 

  5. При командах «На старт!» і «Увага!» (Якщо така команда подається) 

спортсмени негайно повинні зайняти відповідну позицію і зафіксувати 

її.Якщо спортсмен, на думку Стартера:(А) після команди «На старт!» Або 

«Увага», але до стартового пострілу, перериває старт, наприклад, піднявши 

руку і / або піднявшись з низького старту без поважної причини (вагомість 

причини оцінюється відповідним Рефері); або(B) не виконує команду «На 

старт!» Або «Увага» як це запропоновано Правилами, або не фіксує 

відповідну стартову позицію за певний час; або(C) після команди «Увага» 

якимось чином заважає іншим спортсменам в забігу; Стартер повинен 

перервати старт. Рефері може зробити попередження спортсмену про негідну 

поведінку (або дискваліфікувати його, у разі повторного порушення. Правил 

під час одних і тих же змагань) відповідно до Правила 125.5 і 145.2. У разі, 

коли зовнішні причини викликали переривання старту, або Рефері не згоден з 

рішенням стартера, всім спортсменам повинна бути показана зелена картка, 

позначаючи, що жоден із спортсменів не зробив фальстарт.Фальстарт 
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  6. Після того як спортсмен посів остаточну позицію перед стартом, він не 

повинен стартувати до пострілу пістолета. Якщо, на думку стартера або 

суддів, що відповідають за повернення спортсменів, він зробив це раніше, 

оголошується фальстарт. Примітка: Якщо працює затверджена ІААФ 

спеціальна апаратитуру для контролю фальстарту (Див. Правило 161.2), її 

показання є підставою для прийняття рішення стартером. 

  7. Набрало чинності з 1 січня 2010 року. За винятком змагань у 

багатоборстві, будь який спортсмен, допустівшій фальстарт, 

дискваліфікується. У змаганнях з багатоборства спортсмен (спортсмени), 

який здійснив фальстарт, отримує попередження. У кожному забігу 

дозволений тільки один фальстарт без дискваліфікації спортсмена, його 

вчинила. Будь який спортсмен, спортсмени, який допустив подальші 

фальстарти, усувається від участі в змаганні (дискваліфікується) (див. 

Правило 200.9 (с)). 

  8. У разі фальстарту помічники стартера діють наступним чином: За 

винятком змагань у багатоборстві, спортсмен, який скоїв фальстарт, повинен 

бути дискваліфікований, і червона картка розміщується на відповідній тумбі 

з позначенням номера доріжки і пред'являється відповідному спортсмену, 

спортсменам.У багатоборстві, випадку першого фальстарту у забігу, 

спортсмен (спортзміни), який здійснив фальстарт, отримує попередження, і 

жовта карточка розміщується на тумбі із зазначенням номера доріжки. У той 

же час всі інші спортсмени, які беруть участь у цьому забігу, отримують 

попередження шляхом показу жовтої картки всім учасникам забігу для того, 

щоб нагадати їм, що будь який, хто зробить наступний фальстарт, 

фальстарти, буде дискваліфікований. У разі подальших фальстартів спорт-

зміни, які вчинили їх, повинні бути дискваліфіковані, і червона картка 

розміщується на відповідній тумбі з позначенням номера доріжки і 

пред'являється відповідному спортсменну, спортсменам.Така система 

попередження (показ картки учаснику, скоївшишему фальстарт) повинна 
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застосовуватися у разі, якщо не використовуються тумби з позначенням 

доріжок. 

  Примітка: На практиці, коли один або декілька учасників скоєноють 

фальстарт, вони провокують інших спортсменів до того, щоб післядова їхній 

приклад, і, строго кажучи, будь-який учасник, який так чинить, здійснює 

фальстарт. Стартер повинен попередити або дискваліфікувати тільки того 

учасника або учасників, які, на його думку, несуть відповідь, відальність за 

вчинення фальстарту. Це може призвести до того, що більше одного 

спортсмена отримають попередження або будуть діскваліфіковки. Якщо 

фальстарт стався не з вини когось із учасників, передпрежденіе не 

виноситься, і всім спортсменам показується зелена картка. 

  9. Якщо стартер або суддя, відповідальний за повернення спортсменів, 

вважає, що старт був виконаний з порушенням Правил, він повинен 

повернути спортсменів, провівши постріл із пістолета.1000 м, 2000 м, 3000 м, 

5000 м і 10.000 м10. Якщо у змаганні бере участь більше 12 спортсменів, їх 

можна розділити на дві групи, включивши в одну приблизно 65% учасників, 

які стартують від звичайної дугоподібної лінії старту. Інша група повинна 

пробігти до кінця першого віражу по зовнішній половині доріжки, позначеної 

конусами або прапорами як описано в Правилі 160.1, від додаткової 

дугоподібної лінії старту, проведеної поперек зовнішньої частини доріжки. 

Окрема дугоподібна лінія старту повинна бути розмічена таким чином, щоб 

усі учасники пробігли однакову дистанцію. Лінія виходу з віражу на 

дистанції 800 м, описана у Правилі 163.5, показує, де спортсмени, що біжать 

у другій групі на дистанціях 2000 м і 10.000 м. можуть приєднатися до 

бігунів, що стартував з звичайної лінії старту. При стартах групами на 

дистанціях 1000м, 3000м та 5000м на доріжці на початку фінішній прямій 

повинна бути зроблена відмітка, що показує спортсменам, що стартував у 

другій групі, де вони можуть приєднатися до спортсменів, що стартував з 

звичайної лінії старту. Ця позначка може мати розмір 5 см х 5 см і 

розташовуватися на лінії між четвертою та п'ятою доріжками (у випадку, 
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якщо доріжок всього шість, то це третя і четверта доріжки), безпосередньо 

перед якою конус або прапорець розташовуються до тих пір, поки групи не 

з'єднаються. 

Правило - 163  Біг по дистанції. 

  1. Напрямок бігу має бути лівостороннім. Доріжки повинні бути 

пронумеровані зліва направо, починаючи з першої доріжки.Перешкоди на 

доріжці 

  2. Будь який спортсмен, який штовхає соперника або заважає йому будь-

яким чином, підлягає дискваліфікації. Рефері має право зажадати повторення 

змагання без участі дискваліфікованого спортсмена або, якщо це попередній 

коло змагань, дозволити любому учаснику (учасникам), якому заважали або 

штовхали його, брати участь у наступному колі змагання. Зазвичай такий 

спортсмен повинен закінчити змагання, чесно використовуючи свої 

можливості. Незалежно від того, чи мала місце дискваліфікація, рефері в 

виключиних обставин має повноваження вимагати повторення забігу, якщо 

він вважає, що це буде справедливо і розумно. 

  Біг по окремих доріжках 3. (А) У всіх бігових видах, які проводяться по 

окремих доріжках, кожен учасник повинен від старту до фінішу 

дотримуватися своєї доріжки. Це правило також застосовується, якщо 

спортсмени долають тільки частину дистанції за своїми доріжках. (Б) у всіх 

бігових видах, в яких вся дистанції (або будь-яка частина дистанції) 

проводиться не по окремих доріжках, у разі, коли спортсмен біжить по 

віражу, по зовнішній половині доріжки, треку відповідно з правилом 162.10, 

або по лінії, що позначає відхилення від доріжки для преодолення ями з 

водою в стипльчезі, він не повинен бігти по брівці або всередині бровки або 

лінії, що позначає кордон доріжки в даній ситуації (всередині доріжки, 

зовнішня половина доріжки або відхилення від доріжки для подолання ями з 

водою в стипльчезі). Спортсмен буде дискваліфікований у тому випадку, 

якщо суддя подає звіт рефері про те, що спортсмен порушив дане правило. 

Виняток становлять ситуації, описані в параграфі 163.4. 
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  4. Спортсмен не повинен бути дискваліфікований: (А) якщо його штовхає 

суперник, змушуючи його тікати не по своїй доріжці або по брівці або 

всередині бровки або лінії, що позначає кордон доріжки, або (Б) якщо він 

біжить на прямій не по своїй доріжці або біжить по віражу за межами 

зовнішньої лінії своєї доріжки, не отримуючи при цьому матеріального 

переваги і при цьому не перешкодивши іншому учаснику. 

  5. На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), (f), 

спортсмени на дистанції 800 м біжать по своїх доріжках до тих пір, поки 

вони не досягли найближчого краю лінії переходу на загальну доріжку, 

позначену після першого віражу. Лінія переходу на загальну доріжку 

повинна бути позначена дугоподібної лінією шириною 5 см, проведеної через 

всі доріжки, крім першої. Щоб допомогти учаснику не пропустити лінію 

переходу на загальну дорожку, на лініях доріжок безпосередньо перед 

перетином кожної окремої доріжки з лінією переходу на загальну доріжку 

повинні бути встановлені маленькі піраміди або призми розміром 5 см х 5 см 

і не більше 15 см у висоту, бажано іншого кольору, ніж лінія переходу та 

лінії окремих доріжок. 

  Примітка (i): На міжнародних матчах беруть участь країни можуть досягти 

угоди не використовувати окремі доріжки. 

  6. Спортсмен після самовільного відходу з доріжки не буде допущений до 

подальшого продовження змагання. 

  7. За винятком естафет, що проводяться повністю або частково по окремих 

доріжках, учасникам не дозволяється залишати будь-які позначки або 

ставити предмети, які можуть надати їм допомогу, на біговій доріжці або 

уздовж неї. 

  8. Швидкість вітру вимірюється з моменту пострілу стартера (появи полум'я 

від вис-Трела): Секунди100 м 110 м з бар'єрами. На дистанції 200 м 

швидкість вітру вимірюється протягом 10 секунд з момента, коли лідер 

вибігає на фінішну пряму. 
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  9. Прилад для вимірювання швидкості вітру в бігових видах повинен бути 

розташований поряд з прямою, в безпосередній близькості від першої 

доріжки, на відстані 50 м від лінії фінішу. Він повинен знаходитися на висоті 

1.22 м і на відстані не більше 2 м від доріжки. 

  10. Швидкість вітру вимірюється в метрах за секунду з округленням до 

наступної десятої частки метра в секунду в позитивному напрямку, якщо 

тільки друга цифра після коми не є нулем (тобто швидкість + 2.03 метра в 

секунду фіксується як +2.1, а швидкість -2.03 метри на секунду - 2.0).Прилад 

для вимірювання швидкості вітру з цифровою шкалою, з розподілами в 

десятих частках метрів в секунду, повинен відповідати цим правилом. 

 Всі прилади для вимірювання швидкості вітру повинні бути сертифіковані 

ІААФ, а точність використовуваного приладу повинна бути підтверджена 

відповідною організацією, акредитованої національним органом, щоб всі 

вимірювання можна було звірити з національними та міжнародними 

вимірювальними стандартами. 

  11. На всіх міжнародних змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 

1.1 (а) - (h), а також для затвердження всіх результатів, які є новими 

світовими рекордами, повинні використовуватися ультразвукові прилади для 

вимірювання швидкості вітру. 

  Механічний прилад для вимірювання швидкості вітру повинен мати 

відповідні захист, щоб знизити вплив бічного вітру. Якщо використовуються 

труби, то їх довжина з кожного боку вимірювального пристрою повинна 

бути, принаймні, удвічі більше діаметру труби. 

  12. Прилад для вимірювання швидкості вітру може включатися і 

вимикатися автоматично, або пультом, а інформація передаватися 

безпосередньо на комп'ютер змагань. 

  Правило - 164 Фініш. 

  1. Фініш повинен бути позначений білою лінією шириною 5 см. 

  2. Місця спортсменів повинні визначатися в такому порядку, в якому тулуб 

(але не голова, шия, рука, нога, кисть або стопа) «торкнулося» вертикальної 
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площини, проведеної від ближнього до старту краю лінії фінішу (як це 

зазначалося вище). 

  3. На змаганнях, де дистанція повинна бути подолана за визначений період 

часу, стартер повинен зробити постріл точно за одну хвилину до кінця 

змагань, щоб попередити спортсменів і суддів про те, що змагання 

наближаються до кінця. Стартером керує старший хронометрист, і в певний 

момент після старту він повинен знову зробити постріл, щоб сповістити про 

закінчення змагання. У момент пострілу, що сигналізує про закінчення 

змагань, судді, спеціально призначені для цієї мети, повинні позначити місце, 

в якому кожен спортсмен востаннє доторкнувся до доріжки перед тим, як 

пролунав постріл, або в момент пострілу. Подолана до цього моменту 

дистанція фіксується з точністю до метра, що передує даній позначці. За 

кожним учасником повинен бути закріплений до початку змагань, покрайней 

мірою, один суддя, який повинен зробити точну позначку подоланою 

дистанції. 

  4. Фіксується час всіх фінішувавших спортсменів. Крім того, там, де це, 

можливо, має фіксуватися час пробігання кожного кола на дистанціях 800 м і 

більше, і час, показане на кожному кілометрі у змаганнях від 3000 м і більше. 

  Ручний хронометраж1. Хронометристи повинні розташовуватися на одній 

лінії з лінією фінішу, за межами доріжки, по можливості на відстані 5 м від 

крайньої доріжки. Щоб всі вони могли добре бачити лінію фінішу, їм 

повинна бути надана платформа з піднесенням. 

  2. Хронометристи повинні використовувати електронні секундоміри з 

цифровими показниками і ручним управлінням. (У Правилах ІААФ всі види 

секундомірів називаються «годинами».) 

  3. Час і проміжні результати, відповідно до Правила 165.3, фіксується або 

достатньою кількістю додаткових хронометристів, або хронометрист, які 

використовують хронометри, здатні фіксувати результати декількох 

спортсменів. 
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  4. Відлік часу проводиться з моменту появи спалаху або диму після 

пострілу пістолета. 

  5. Три офіційних хронометриста (один з яких є старшим хронометрістом) і 

один або два додаткові хронометриста повинні фіксувати час переможця в 

кожному забігу (для змагань з багатоборства діє Правило 200.9 (b)). Час, 

зафіксоване додатковими Хронометрист, враховується тільки в тому 

випадку, якщо один або більше офіційних хронометристів не змогли 

зафіксувати правильний час. У цьому випадку додаткові хронометристи 

викликаються в тій послідовності, яка була визначена заздалегідь, щоб у всіх 

забігах три хронометра фіксували офіційний час переможця. 

  6. Кожен хронометрист повинен діяти незалежно, не показуючи свої 

«годинник», що не обговорюючи час, зафіксоване його хронометром, з 

іншими особами. Він повинен записати свій час на офіційній картці і, 

підписавши її, передати старшому хронометристу, який може перевірити 

правильність зафіксованого часу. 

  7. На всіх змаганнях при ручному хронометражі час має читатися і 

фіксуватися таким чином: (А) для змагань на стадіоні, якщо тільки час не 

складає точно 1/10 секунди, тоді фіксується з точністю до 1/10 секунди в бік 

збільшення. (B) на змаганнях, які проводяться частково або повністю поза 

стадіону, якщо тільки час не складає цілу секунду, тоді читається і фіксується 

до цілої секунди в бік збільшення, тобто в марафоні результат 2:09:44.3 

фіксується як 2:09:45. Всі час, не закінчується на нуль в секундному вимірі, 

читається і фіксується до 1/10 секунди в бік збільшення, тобто результат 

10.11 фіксується як 10.2. 8. Якщо час (після фіксації як зазначено вище) двох 

хронометрів з трьох збігається, а на третьому відрізняється, то офіційним 

вважається час, показане двома хронометрами. Якщо всі три хронометра 

показують різний час, то офіційним вважається середній час. Якщо можливе 

отримання часу тільки двох хронометрів, і воно не узгоджується, то 

офіційним вважається більший час. 
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  9. Старший хронометрист, діючи згідно з наведеним вище Правилом, 

повинен визначити офіційний час кожного учасника і представити результат 

секретарю змагань для розповсюдження. Повністю автоматизована система 

фіксації часу і фотофінішу13. На всіх змаганнях повинна використовуватися 

затверджена ІААФ повністю автоматизована система фіксації часу і 

фотофінішу,Система14. Обладнання для автоматизованого фотофінішу має 

бути затверджене ІААФ на підставі перевірки його точності, яка була 

організована за 4 роки до змагань. Воно включається автоматично в момент 

пострілу стартера таким чином, щоб загальна затримка між пострілом або 

видимим позначенням пострілу і включенням системи хронометражу була 

постійною і становила менше 1/1000 секунди.15. Система хронометражу, яка 

працює автоматично тільки або на старті, або на фініші, але не в обох місцях 

одночасно, не може бути використана для отримання офіційного часу, так як 

вона не дає ні ручне, ні автоматичне час. У цьому випадку час, зафіксоване 

на плівці, ні за яких обставин не буде вважатися офіційним, але плівка може 

бути використана при визначенні зайнятих спортсменами місць і 

тимчасового інтервалу між бігунами. 

  Примітка: Якщо хронометражно пристрій не включається одночасно з 

пострілом стартера, тимчасова шкала повинна автоматично показати це на 

плівці. 

 

4 СТРИБКИ У ДОВЖИНУ 



63 
 

 

  Ступінь оволодіння технікою легкоатлетичних вправ залежить від розвитку 

рухових (або фізичних) якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності і 

гнучкості. Окремі види легкої атлетики потребують переважного розвитку 

однієї з цих якостей. 

  Фізичні вправи можуть впливати на процес вікового розвитку рухових 

якостей, згладжувати нерівномірності і виправляти відхилення. Активні 

заняття фізичними вправами сприяють швидкому формуванню 

морфологічних структур і функціональних систем молодого організму. 

Залежно від рівня його розвитку вирішуються завдання, застосовуються 

методи і підбираються педагогічні впливи для формування рухових якостей 

На початку занять зі стрибків рекомендується виконувати вправи для 

розвитку швидкості, потім сили і витривалості, допускається проведення 

спочатку силових вправ, а потім швидкісних. Вправи на витривалість 

виконуються після швидкісних і силових. Така черговість зумовлена 

особливостями нейродинаміки і станом периферичного рухового апарату. 

Необхідною умовою ефективного виконання швидкісних і силових вправ є 

висока функціональна лабільність і збудливість рухових центрів та достатня 

сила нервових процесів. Розвиткові витривалості сприяє підвищення 

функціональних можливостей центрів. 
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4.1Методика навчання стрибків у довжину 

Завдання 1. Створити правильне уявлення і розуміння техніки стрибка 

у висоту найпростішим способом. 

Засоби. 

  1. Пояснення суті й особливостей техніки стрибка у довжину. 

  2. Розповідь про правила й організацію змагань з стрибків у довжину. 

  3. Демонстрування техніки стрибка (зразковий показ, розбір кінограм, кіно- 

кільцівок, схем, фотографій). 

Методичні вказівки. Планку ставлять на дліну, яку діти беруть легко. Їх увагу 

загострюють на найважливіших фазах стрибка, особливо на поштовху і 

польоті. 

Завдання 2. Навчити правильно робити відштовхування. 

  Засоби. 

  1. Мах правою ногою вперед-угору з положення стоячи лівим боком до 

опори: ліва нога виставлена вперед, як для поштовху, права  позаду. 

  2. Те саме, з відштовхуванням від ґрунту. 

  3. Те саме, з одного, трьох кроків. 

  4. Те саме, але затримати праву руку ззаду на останньому кроці 

поштовховою ногою. 

  5. Стрибок через планку з прямого розбігу (3 кроки), підтягуючи вгору 

поштовхову ногу. 

  6. Те саме, але із зміною кута розбігу відповідно до виучуваного способу 

стрибка. 

Методичні вказівки. При виконанні першої вправи не відштовхуватись від 

землі, а лише піднятись на носок. У всіх вправах махову ногу треба виносити 

швидким рухом від таза. При виконанні п'ятої і шостої вправ тулуб слід 

тримати вертикально; приземлятися можна на одну або обидві ноги. 

Завдання 3. Створити правильне уявлення і розуміння техніки стрибка в 

довжину виучуваним способом. 



65 
 

  1. Пояснення суті й особливостей техніки стрибка у довжину. 

  2. Роз'яснення правил і організації змагань з стрибків у довжину. 

  3. Демонстрування техніки стрибка (зразковий показ виконання, розбір 

кінограм, кінокільцівок, схем, фотографій). 

Методичні вказівки. Зосередити увагу на основних фазах стрибка, вико-

риставши для цього наочні посібники. 

Завдання 4. Навчити відштовхування. 

  Засоби. 1. З вихідного положення поштовхова нога попереду махової на 30 

— 40 см на всій стопі руки вздовж тулуба винести зігнуту махову ногу 

вперед-угору й одночасно випрямити поштовхову ногу. 

  2. Вихідне положення те саме, тільки однойменна поштовховій нозі рука 

відведена назад, друга винесена вперед; виконати попередню вправу, але 

руки повинні відповідно рухатись. 

 3. З кроку поштовховою ногою виконати попередню вправу. 

 4. Те саме, з відштовхуванням вгору. 

 5. Те саме, з двох кроків розбігу. 

Методичні вказівки. Під час виконання вправ тулуб тримати вертикально. 

Під кінець руху маховою ногою поштовхова має бути повністю 

випрямленою. У момент відштовхування однойменна рука трохи відводиться 

в сторону з піднятим ліктем. При виконанні п'ятої вправи перший крок слід 

робити більшим на 20—30 см, ніж другий. Поштовхову ногу треба ставити 

якомога ближче до проекції ЗЦВ тіла на всю стопу або перекочуючи з п'ятки 

на носок. 

  При стрибках в довжину з місця треба відштовхуватись обома ногами 

одночасно. Студент стає обличчям до напряму стрибка, стопи паралельні і на 

ширині плечей, руки опущені вздовж тулуба. Привстаючи на носки, він 

одночасно піднімає руки вгору дугою вперед, потім згинає ноги до 

напівприсіду і в цей же час відводить руки дугами вперед-униз-назад, 

відштовхується вперед-угору з різким рухом руками вперед-угору. У польоті 
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виносить ноги вперед і згинає їх під час приземлення в яму для стрибків або 

на гімнастичні мати; руки в цей момент також простягує вперед. 

Послідовність оволодіння стрибком у довжину з місця може бути 

такою: 

  1. Довільний стрибок з приземленням на обидві ноги. 

  2. Стрибок у довжину, відштовхуючись обома ногами одночасно. 

  3. Те саме, з напівприсіду, руки на поясі (потім вздовж тулуба, відведені 

назад-униз). 

  4. Те саме, але руки, відведені назад, під час стрибка рухаються вниз-впе-

ред-угору, а в момент приземлення слід простягнути їх вперед. 

Після цього починають удосконалюватися в техніці виконання стрибка. 

Під час виконання стрибка у довжину найчастіше допускають такі помилки: 

  1) неправильно ставлять ногу на місце відштовхування; 

  2) недостатньо згинають махову ногу в момент відштовхування, внаслідок 

чого стегно мало піднімається вгору; 

  3 ) неповністю випрямляють поштовхову ногу в момент відштовхування. 

Щоб усунути першу помилку, треба подбіратити дистанцію розбігу; другу 

виконувати стрибки через стрічку, натягнуту поперек розбігу біля місця 

відштовхування (висота 10-15 см) або через набивний м'яч; третю помилку 

можна виправити, стрибаючи вгору, щоб дістати рукою підвішений предмет. 

 Спеціально-підвідними вправами до стрибка у довжину можуть бути: 

- настрибування на м'яку перешкоду; 

- стрибки у довжину через невисокі перешкоди; 

- стрибки з діставанням рукою високо підвішених предметів (м'ячів). 

Спочатку долають висоту 10—15 см з розбігу один, три кроки; поступово 

збільшують як висоту стрибка, так і довжину. Після оволодіння технікою 

стрибка можна приступати до вдосконалення в техніці, орієнтуючись на 

виконання навчальних норм, а не на максимальний результат. 

 

4.2 Техніка виконання стрибків з місця 
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  Стрибки з місця мають прикладне значення, сприяють розвитку швидкісно-

силових якостей, а також застосовуються при оволодінні угрупованню в 

польоті і навчанню приземленню в стрибках у довжину. 

  Стрибок виконується з вихідного положення вузька стійка ноги нарізно 

(ступні ніг паралельно, на ширині однієї ступні) руки вперед-нагору; вправа 

починається з відве-дення рук назад, потім активний рух руками вниз-

уперед-нагору сполучається зі швидким підсіданням, що переходить у 

розгинання. 

  Початок польоту характеризується 

випрямленням тіла вперед-нагору. 

Потім ноги, згинаючи в колінних 

суглобах, підтягуються до грудей 

(угруповання). Призем-лення має бути 

на зігнуті ноги (руки виносяться 

вперед), забезпечуючи амортизацію і 

збереження рівноваги. У стрибках на 

результат за умови відмінного місця для приземлення допускається винос 

гомілки вперед при приземленні, але з обов'язковим наступним згинанням ніг 

у колінному суглобі. При стрибках на твердій поверхні обов'язковим є м'яке 

приземлення і збереження рівноваги. 

 

4.2.1 Методика навчання виконання стрибків  у довжинуз місця 

  Початкове навчання може проводитися на площадках з рівним покриттям. 

Бажане приземлення на гімнастичні мати. При стрибках на результат яма з 

піском повинна бути добре підготовлена. На початку навчання стрибки в 

довжину з місця проводяться в розімкнутих шеренгах. При виконанні 

стрибків на дальність кількість одночасно виконуючих вправу студентів 

залежить від розмірів ями. 
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  При навчанні стрибкам з місця варто домагатися правильного махового 

руху руками з розгинанням ніг у відштовхуванні. Варто також навчити вико 

ристовувати енергію пружної деформації м'язів ніг. Цьому буде сприяти 

швидке виконання присідання й активний мах руками. 

  Послідовність навчання стрибкам з місця: 

 1. Стрибки вперед-вгору з місця з напівприсіда руки на пояс. 

  2. Стрибки вперед-вгору зі швидким виконанням напівприсіда. 

  3. Виконання маху напівзігнутими руками з різкою зупинкою при поло-

женні ліктів на рівні плечового пояса. 

  4. Стрибки в довжину з місця з напівприсіда, руки відведені назад. 

  5. Стрибки з місця нагору з виконанням швидкого напівприсідання і маху 

руками. 

  6. Стрибки в довжину на точність і на результат. 

  7. Застрибування на перешкоду висотою 30- 40 см у положенні присіда. 

  8. Стрибки з місця у висоту 

  Також існує велика кількість неолімпійских видів змагань з бігу, з котрих 

проводяться чисельні міжнародні змагання як серед чоловіків, та і жінок, або 

об'єднані забіги, чемпіонати світу та Європи; ведеться залік світових 

рекордів  наприклад з гладкого бігу (на традиційних для англо мовного світу 

дистанціях, що вимірюються в ярдах та милях) та з кросу. 

  Серед довгих дистанцій найбільш популярні напівмарафон (21,1км), чверть-

марафон (10,5 км), існують змагання з «ультрамарафону»  біг на дистанції, 

що привищують 42 км 195 м (50 км, 100 км, тощо). Існують також чисельні 

змагання в бігу на час  біг на 1 годину, 2, 6, 12, 24 години, багатодобові 

пробіги, тощо. 

  Одним із видів легкої атлетики є стрибок в довжину з місця. Стрибки в 

довжину з місця включені в програму спортивних змагань з 1851 року. 

  Стрибок належить до природного і швидкого способу долання перешкод: 

для нього характерні короткочасні, але максимальні нервово-м’язові зусилля. 

Стрибки зміцнюють м’язи ніг і тулуба, розвивають такі якості як сила, 
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швидкість, спритність, сміливість, навчають орієнтуватися в просторі, 

концентрувати зусилля. 

  Звичайно, щоб не отримати ніяких травм, вивихів та переломів, необхідно 

ретельно тренуватися, весь час самовдосконалюватися. 

  Перед тим як розпочати стрибки в довжину з місця треба зробити розминку 

не менше 10-15 хвилин, особливо важливі вправи для ніг. Дуже корисно 

перед стрибком пострибати на скакалці. 

  Рекордсмен світу серед чоловіків - Майк Пауел, США. Його рекодний стри-

бок - 8 м 95 см, встановлений у 1991 році в Токіо. 

  Рекорд світу серед жінок, 7 м 52 см, належить радянській спортсменці Гали-

ні Чистяковій, уродженці Ізмаїла. Він встановлений у 1988 році в Ленінграді. 

Рекорд України, 8 м 35 см, належить одразу двом спортсменам  Сергію 

Лаєвському (1997) та Роману Щуренко (2000). Рекорд України серед жінок 

належить Ларисі Бережній - 7 м 24 см. Серед спортсменок України далеко 

стрибали також Інеса Кравець -7 м 37 см, Олена Шеховцова - 6 м 97 см. 

Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у довжину ставала Віра Крепкіна. 

4.3  Правило змагань з стрибків у довжину 

Матеріальна база. До нього відносяться доріжка для розбігу, брусок для 

відштовхування і яма для приземлення. Доріжка для розбігу повинна мати 

довжину не менше 40 м і ширину 1,22 м з уклоном не більше 1:1000 в 

напрямі розбігу і не менше 1:100 в поперечному напрямку. Брусок. 

Відштовхування виконується від бруска шириною 20 см, встановлюваного в 

землю врівень з поверхностью доріжки і на одному рівні з верхньою 

поверхністю ями для приземлення. Далекий край бруска (рахуючи з боку 

розбігу) прийнято називати «лінією відштовхування». Уздовж цієї лінії 

укладається спеціальна дошка для відштовхування, за якої зміцнюється 

планка з твердого щільного матеріалу з похилою з боку розбігу площиною. 

На похилу площину планки, звернену в бік розбігу, наноситься 

пластилін. Впритул до дальнього по напрямку стрибка краю планки по всій її 
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довжині, врівень з верхньою кромкою, закріплюється лист гуми або іншого 

аналогічного матеріалу. У напрямку стрибка розмір листа не менше 50 см. 

Мінімальна відстань від бруска до ближнього краю ями 1 м. Яма. Мінімальна 

ширина ями для приземлення - 2,75 м. Відстань від бруска до далекого краю 

ями не менше 10 м. 

Правила 

  Результати стрибків 

вимірюються по прямій лінії 

перпендикулярно до бруска від 

«лінії oтталківанія» і до 

початку сліду, залишеного в 

ямі будь якою частиною тіла 

стрибуна. Після виконання 

стрибка учасник повинен вийти з ями або вперед, або в бік. 

  Стрибок не зараховується, якщо учасник, виходячи з ями після 

приземлення, пішов у напрямку до бруска. 

 

   Приземлився поза ями, 

відштовхнувся біля з 

бруском (незалежно до 

або за продовженням 

«лінії відштовхування»), 

після початку спроби 

відпічатується явний 

слід будь якої частиною 

тіла на пластиліні або 

піску бруска, причому 

незалежно від того, чи 

був виконаний стрибок чи ні. 
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  Кожному учаснику змагання надаються 6 спроб. Однак, коли в змаганні 

виступає більше 8 стрибунів, проводяться так звані квалифійні змагання, в 

яких кожному учаснику надаються 3 спроби. Вісім кращих учасників 

кваліфікаційних змагань виходять у фінал, їм також надаються по 3 спроби. 

Результати кваліфікаційного змагання зараховуються при підведенні 

підсумків змагання. Вимагає від спортсменів стрибучості, спринтерських 

якостей. Стрибок у довжину входив в змагальну програму античних 

Олімпійських ігор. 

  Є сучасною олімпійською дисципліною легкої атлетики для чоловіків з 1896 

року, для жінок з 1948 року. Входить до складу легкоатлетичного 

багатоборства.  Результати у стрибках у довжину залежать головним чином 

від швидкості розбігу і потужності поштовху. Стрибуни в довжину є тому 

досить хорошими спринтерами. 
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5. МЕТАННЯ МАЛОГО М 'ЯЧА   

5.1 методика навчання техніки метання гранати і м'яча. 

 

Специфічні особливості техніки метання м'яча, гранати, списа 

вимагають від займаються хорошої координації рухів, еластичною 

мускулатури, достатньої рухливості в суглобах і гнучкості, динамічної і 

вибухової сили, вміння керувати окремими ланками тіла і почуття ритму. Все 

це висуває серйозні вимоги до загальнофізичної та спеціальної підготовки 

метальника. Тому особливе місце при вивченні техніки метання повинні 

зайняти спеціальні вправи з допоміжними снарядами, а навчанню метанню 

списа повинні передувати кілька простіші, метання гранати і м'яча. 

При навчанні метанню гранати і м'яча слід виконувати такі правила. 

Для початкового навчання використовувати м'ячі або будь-які предмети 

(камені, сніжки, пластикові пляшки і т.д.). При проведенні занять метати 



73 
 

снаряди тільки в одну сторону. Без команди викладача за снарядами не 

ходити. Всі вправи (за винятком метання з сектора) виконуються груповим 

або фронтальним методом. При проведенні занять в залі виконувати метання 

в сітку або використовувати м'ячі. Послідовність навчання метання гранати і 

м'яча зворотна, тобто спочатку навчають фінальній фазі, потім переходять до 

попередніх фазах руху. 

 

5.1.2   Завдання і засоби навчання техніки метання гранати і м'яча. 

Засоби: методичні вказівки  

Завдання 1. Створити у займаються уявлення про техніку метання 

гранати і м'яча. 1. Короткий розповідь про історію і техніці метання гранати і 

м'яча Розповідь повинна бути образним, цікавим і займати не більше 5 хв  

  2. Демонстрація техніки метання гранати або м'яча. Спочатку показати 

техніку метання збоку, потім ззаду, акцентуючи увагу займаються на 

окремих фазах руху. 

  3. Демонстрація техніки метання на кінограм, малюнках, плакатах і 

відеороликах. Звернути увагу займаються на положення ланок тіла 

метальника в окремі ключові моменти руху 

Завдання 2. Навчити триманню і викиданню снаряда. 

 1. В. п.  ноги на ширині плечей. Кидок гранати або м'яча із-за голови двома 

руками Ліва рука притримує праву за зап'ястя, ноги не згинаються  

   2. В. п. ноги на ширині плечей. Кидок гранати або м'яча із-за голови однією 

рукою Звертати увагу на роботу кисті при кидку, плечі не повинні 

розгортатися  

  3. В. п. ногі на ширині плечей. Кидок гранати або м'яча із-за голови в ціль 

Мета розташувати на відстані 6-10 м від лінії кидка  

  4. В. п.  стоячи обличчям у бік метання, ліва нога попереду. Кидок гранати 

або м'ячі за рахунок хлестообразного руху руки Слідкувати за тим, щоб ліва 

нога не згиналася. 
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5. В. п.  стоячи лівим боком у бік метання, ліва рука попереду, ноги прямі. 

Кидок гранати або м'ячі за рахунок хлестообразного руху руки. Звертати 

увагу на скручування тулуба при відведенні гранати або м'яча назад за спину. 

Завдання 3. Навчити фінального зусиллю 

1. В. п. стоячи лівим боком у бік метання, ліва нога попереду (стопа 

повернута всередину на 45 °), права нога зігнута. Кидок гранати або м'яча 

вперед-вгору.  Рух починається з розгинання і повороту правої ноги, снаряд 

не опускається нижче плеча метальної руки  

  2. В. п. стоячи лівим боком у бік метання, ліва рука попереду, ноги прямі. 

Кидок гранати або м'яча в ціль за рахунок хлестообразного руху руки. Мета 

розташувати на відстані 10-12 м від лінії кидка. 

  3. Імітація кидка гранати або м'яча з місця з опором партнера (партнер 

тримає метающего за руку). Виконувати повільно. Партнер стежить за 

послідовністю включення ланок в роботу і наявністю постійної тяги руки. 

  4. В. п.  стоячи лівим боком у бік метання (відстань між стопами 70-90 см). 

Зігнути праву ногу, повернути тулуб вправо, розгорнути вісь плечей і 

метнути снаряд вперед-вгор. При повороті відводити гранату за спину, не 

опускаючи її нижче осі плечей. Рух виконувати разом, без зупинки  

  5. В. п.  стоячи на зігнутою правій нозі, постановка лівої і метання снаряда 

вперед-вгору. Ліву ставити як найдалі перед собою, але при цьому вага тіла 

зберігати на правій 

Завдання 4. Навчити метанню з кидкових кроків 

   1. В. п.  стоячи лівим боком у бік метання, руки в сторони. Метання гранати 

або м'яча з одного кроку. Слідкувати за тим, щоб при постановці лівої права 

нога згиналася 

  2. В. п.  стоячи лівим боком у бік метання, руки в сторони. Метання гранати 

або м'яча зі скрестного кроку.  Спочатку виконувати повільно з ходьби, потім 

з стрибка і з бігу. Слідкувати за відсутністю вертикальних коливань тіла  
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3. В. п.  cтоять лівим боком у бік метання, руки в сторони. Метання гранати 

або м'яча зі скрестного кроку в ціль. Мета розташувати на відстані 10-12 м 

від лінії кидка 

 4. Метання відведеного снаряда з двох кроків розбігу. Виконувати з 

поступовим прискоренням 

Завдання 5. Навчити техніці виконання розбігу і відведення гранати і 

м'яча. 

   1. Імітація відведення гранати або м'яча на 2 кроки ходьби. Виконувати 

повільно із зупинками в кожному кроці і фіксуванням положення гранати або 

м'яча. 

  2. В.п. граната у плеча або внизу. Серійне виконання імітації відведення 

гранати або м'яча в ходьбі, поступово переходить у біг. Виконувати на 2 

кроки відведення і на 2 кроки повернення в і.п. При освоєнні руху поступово 

збільшувати швидкість переміщення. 

   3. Серійне виконання імітації відведення гранати або м'яча у бігу, 

виконувати на 2 кроки відведення і на 2 кроки повернення в і.п.  

  4. Виконання метання з 4-8 кроків розбігу з відведенням снаряда. Перші 2 

кроки  ходьба, решта  біг; в міру освоєння збільшувати довжину розбігу  

  5. Виконання повного розбігу (потраплянням на контрольні відмітки) з 

відведенням снаряда, але без метання.  Виконувати без снаряда, звертати 

увагу на точність попадання на контрольні відмітки 

Завдання 6. Навчити техніці метання гранати і м'яча з повного розбігу 

  1. Метання набивного м'яча двома руками з повного розбігу М'яч тримати 

над головою. Звертати увагу на ритм розбігу  

  2. Імітація метання гранати і м'яча з повного розбігу Виконувати без 

снаряда. Звертати увагу на ритм розбігу. 

   3. Виконання метання з повного розбігу з поступовим збільшенням 

швидкості. Початок розбігу виконувати повільно, зосередившись на 

правильному виконанні обгону снаряда на останні кроки. 
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   4. Виконання метання в ціль з повного розбігу, мішень розташована на 

висоті 1-2 м і на відстані 15-20 м. 

   5. Виконання метання в секторі з повного розбігу з попаданням на 

контрольні позначки. Звертати увагу на підбір і точність виконання розбігу. 

Завдання 7. Удосконалення техніки метання гранати і м'яча.  

  1. Метання полегшених снарядів. Виконувати з максимальною швидкістю. 

   2. Метання гранати або м'яча на точність (показати заданий результат) 

Звертати увагу на точність розбігу і коригування кута вильоту снаряда  

  3. Метання обважнених снарядів. Збільшення ваги снаряда не повинно 

ламати структуру рухів і техніку метання. 

   4. Метання гранати або м'яча на максимальний результат,  виконувати за 

сприятливих умов, після дня відпочинку. 

  5. Участь у змаганнях. Добиватися максимального результату. 

 

  5.1.3 Типові помилки при навчанні техніці метання гранати і м'яча. 

  Типові помилки при навчанні техніці метання гранати і м'яча і рекомендації 

щодо їх виправлення, надани у таблиці 1. 

Таблиця 1.  

№ 

з/п 

Типови помилки Рекомендації щодо їх виправлення. 

1. Під час розбігу рука з гранатою зайво 

напружена. Вагався відведення 

гранати, порушується ритм кидкових 

кроків. 

Багаторазово пробігати з гранатою, 

домагаючись вільного тримання гранати без 

зайвого закріпачення м'язів плечового пояса 

і руки. Рука з гранатою повинна ритмічно 

рухатися вперед-назад в такт бігових кроків 

2. 2. Біг на сильно зігнутих ногах 

("сидячи"), метальник насилу 

набирає швидкість в розбігу і обганяє 

снаряд. 

Багаторазово пробігаючи по розгону, 

триматися високо на передній частині стопи 

і сильно відштовхуватися від грунту. 
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3.  Швидкість бігу до другої 

контрольної позначки збільшується 

за рахунок розтягування кроків. В 

(цьому випадку порушується 

необхідний ритм прискорення, 

утруднюється перехід до кидкової 

частини розбігу і обгін снаряда. Крім 

того, погано контролюється прихід у 

вихідне положення перед кидком 

Пробігаючи по розгону, домагатися 

збільшення швидкості при переході 

до другої контрольної позначки за 

рахунок частоти кроків. 

 Доцільно зменшити відстань між першою 

(початок розбігу) і другий (початок 

відведення гранати) контрольними 

відмітками 

4.  При переході до другої контрольної 

позначки передчасно починається 

поворот плечей. Як наслідок, 

відбувається поворот правої стопи 

назовні і тулуб відхиляється назад. 

 

Підбігаючи до другої контрольної 

позначки, утримувати тулуб у 

вертикальному положенні, контролюючи 

правильність постановки стоп шкарпетками 

строго вперед (перевірити на м'якому грунті 

по залишених слідах). 

5.  У кидкової частини розбігу 1. 

Передчасне, на першому кроці, повне 

випрямлення правої руки з гранатою, 

що ускладнює прискорення в 

кидкових кроках, веде до зайвої 

напруги м'язів плеча і руки, що 

утримують гранату в потрібному 

положенні, на наступних трьох 

кроках. 

 Багаторазово відводити гранату на місці на 

2-3 рахунки, в ходьбі і бігу без випуску 

гранати. Домагатися при цьому м'якого, 

плавного відведення гранати на 2-2,5 

кидкового кроку в поєднанні з поворотом 

тулуба і плечей. 

6.  Низька опускання правої руки з 

гранатою (нижче осі плечей) на 

перших двох кидкових кроках, 

внаслідок чого важко виконати 

захоплення гранати в початковій фазі 

фінального зусилля і точно 

прикласти зусилля при кидку. 

Під час розбігу з різною швидкістю 

відводити гранату, домагаючись 

правильного положення правої руки з 

гранатою. 

7.  Втрата прямолінійності руху в 

розбігу (найчастіше - відхилення 

вліво на останніх кидкових кроках). 

При цьому важко направити зусилля 

в центр снаряда за сектор. 

 

 Контролювати прямолінійність маха 

правою ногою при скрестно кроці і 

постановку лівої на четвертому кроці не 

далі 50 см у бік від лінії правої ноги. 

Виконувати розбіг по накресленої прямої 

лінії. 

8.  Права нога в скрестно кроці 

ставиться: а) прямо без розвороту 

назовні, б) на носок, а не через п'яту і 

зовнішній звід стопи. У цих 

випадках: а) ускладнюється обгін 

снаряда і прихід у вигідне для кидка 

положення, б) відбувається 

«провалювання», тобто подседание 

на правій нозі, втрачається 

швидкість, утруднюється захоплення 

гранати і точність додатку зусиль при 

 Метати гранату з різним ступенем 

інтенсивності, контролюючи правильність 

постановки правої стопи в кінці скрестного 

кроку. 
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виконанні кидка. 

9.  Збільшення або зменшення довжини 

кидкових кроків порівняно з 

оптимальними: а) крок-стрибок з 

другої позначки, б) короткий або 

дуже довгий схресний крок; в) далека 

постановка лівої ноги в упор на 

четвертому кроці. Це порушує 

правильний ритм, викликає втрати 

швидкості в кидкової частини 

розбігу, ускладнює умови для 

безперервного переходу від розбігу 

до кидка. 

 Метати гранату з повного розбігу, 

контролюючи довжину кроків, розстановку 

стоп (слідами). При необхідності можна 

використовувати позначки на доріжці для 

кожного кидкового кроку. 

10.  Відсутність прискорення в кидкових 

кроках, що ускладнює безперервний 

перехід від розбігу до кидка, 

викликає паузу - зупинку перед 

кидком, порушує правильний ритм 

усіеї вправи. 

 

 

 Спочатку метати гранату в полегшених 

умовах: з трьох і чотирьох кидкових кроків, 

потім з подбеганія на довільному по 

довжині відрізку і з повного розбігу. 

11.  Низьке положення руки з гранатою 

перед кидком. Кисть метальної руки 

спочатку кидка опускається вниз. 

 

 

 Проводити багаторазові кидки снарядів з 

трьох-чотирьох кроків і з повного розбігу, 

контролюючи вихідне положення перед 

кидком. Слідкувати за положенням і рухом 

правої руки з гранатою під час розбігу і 

кидка. 

12. 

 

 

 Опускається лікоть правої руки при 

кидку. Кидок проводиться з 

відхиленням тулуба вліво, ліва нога 

відставляється далеко вліво, а при 

кидку згинається. При цьому граната 

летить вправо, а в початковій фазі 

польоту притискається до землі і 

швидко втрачає швидкість польоту. 

 польотуЗастосовувати вправи для 

оволодіння правильним захопленням 

гранати, кидки з трьох і чотирьох кидкових 

кроків у правильному ритмі прискорення, 

кидки з розбігу, різного за довжиною і 

швидкості. Контролювати правильність 

постановки ніг в третьому і четвертому 

кроці і випрямлення лівої ноги в заключній 

фазі кидка. Починати фінальне зусилля з ніг 

при «закритому» положенні тулуба, 

стежити, щоб при захопленні граната не 

відхиляється вправо, ліве плече не 

опускалося. 

13.  Голова і тулуб відхиляються вліво. 

Це ускладнює «потрапляння» 

зусилля вздовж осі снаряда. 

 

 Застосовувати кидки снарядів з трьох 

кроків і з повного розбігу. 

14. 

 

 Сильний нахил і поворот вліво через 

енергійного маху лівою рукою вліво-

назад. Ліва нога в останньому кроці 

ставиться в упор далеко вліво, і 

метальник через це рано 

повертається грудьми в бік метання. 

 Застосовувати розбіг по відмітках (у 

кидкової частини). Виконувати кидки при 

різних варіантах розбігу. 
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Все це ускладнює програму зусилля в 

центр снаряда. Граната летить 

вправо, права рука при кидку 

проходить через сторону. 

15. 

 

  Перед кидком права рука з 

гранатою відведена занадто вправо за 

спину. У цьому випадку 

ускладнюється захоплення гранати. 

При кидку рука з гранатою 

проходить через сторону. Граната 

летить вліво. 

  Застосовувати багаторазове відведення 

гранати в розбігу, контролюючи положення 

руки перед кидком, виконувати легкі кидки 

з підходу і розбігу. 

16. 

 

 Рано згинається метану рука при 

кидку через закрепощенности м'язів 

руки або передчасного повороту 

кисті, а також через форсованого 

включення ривка верхньою частиною 

тулуба. Все це порушує правильний 

ритм. 

 

 

  Метати різні снаряди з трьох кидкових 

кроків, з підходу і з повного розбігу, 

контролюючи правильність виконання цієї 

частини метання і ритму в цілому. 

17. 

 

 

   «Провалення» (згинання) на ногах 

у момент фінального зусилля, що 

відбувається через недостатню сили 

ніг, занадто високою, 

неконтрольованої швидкості розбігу 

або через занадто широкого 

останнього кроку. В результаті 

ускладнюється точне додаток зусиль. 

 Виконувати велику кількість повторних 

кидків у різних варіантах розбігу і темпу, 

контролюючи постановку ніг в останніх 

кроках розбігу і руху ніг у фінальному 

зусиллі. 

18. 

 

 

 Зайвий стопор лівою ногою через її 

постановки по лінії правої або навіть 

кілька скрестно перед нею. Така 

постановка лівої ноги перешкоджає 

просуванню метальника вперед, 

гасить швидкість, викликає навіть 

зупинку перед кидком. 

 Застосовувати розбіг по відмітках в 

кидкової частини, а також кидки снарядів у 

різних варіантах розбігу і темпу. 

19. 

 

  Метальник передчасно навалюється 

вперед при запізнілому захопленні 

через передчасне «відкривання» 

(повороту) тулуба і раннього початку 

заключного ривка. При цьому кут 

вильоту гранати зменшується. 

 Метати снаряди в різних варіантах розбігу і 

темпу. 

 

5.2  Правила змагань зі штовхання ядра, метання м'яча, гранати, списа. 

 У всіх видах метань учасник має три спроби в попередньої частини змагань 

і, якщо входить до вісімки найсильніших, - три спроби в фіналі. Попередні 

спроби виконуються по черзі у відповідності з порядком запису в протоколі. 

Після третьої та п'ятої спроб порядок змінюється - учасники виконують 
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спроби відповідно до рейтингу - від гіршого результату на краще. Спроба в 

метаннях не зараховується, якщо: учасник приступив до виконання спроби і, 

після того, як випустив снаряд з рук, до прийняття стійкого положення 

торкнувся небудь частиною тіла, одягом або взуттям грунту за кільцем (або 

попереду планки при метанні м'яча, гранати, списа) або наступив на них, 

зачепив їх зверху, випустив снаряд, який впав за кільце або планку. 

Випадкове падіння снаряда з рук учасника за кільце (планку) до початку 

виконання спроби, а також падіння снаряда всередині кола або до планки не 

вважається помилкою; небудь частина сліду від приземлення снаряда 

виявляється поза межі сектора приземлення, обмеженого внутрішніми 

крайками бічних ліній; учасник після скоєння кидка вийшов вперед через 

планку або передню частину кільця, або за визначені лінії, або за межі 

доріжки розбігу; учасник покинув коло, не прийнявши стійкого положення 

після випуску снаряда, або покинув коло (або сектор для розбігу) до моменту 

приземлення снаряда. Якщо змагання розпочалися, спортсменам заборонено 

використовувати снаряди, сектор і коло для тренування. Спортсмен не 

повинен виходити з кола, а у метанні списа повертатися спиною до дуги 

метання, поки снаряд знаходиться в повітрі (не торкнулася землі). 

Штовхання ядра проводиться з кола. Спортсмен штовхає ядро від плеча 

однією рукою з місця або з повороту з статичного положення. Перед 

початком спроби ядро має бути зафіксовано у шиї або підборіддя. Під час 

штовхання кисть руки не повинна опускатися нижче цього положення, а ядро 

не повинно відводитися за лінію плечей (замах). Метання списа виконується 

з місця або з розбігу через плече або передпліччя бросающей руки, тобто у 

заключній фазі метання списа має проходити над плечовим суглобом. 

Нетрадиційні способи метання (з поворотом) не дозволяються. Під час 

розбігу і в момент кидка учасник повинен знаходитися в межах, позначеної 

бічними лініями доріжки для розбігу. Метання гранати і м'яча виконуються з 

місця або з розбігу (без поворотів) у сектор, розмічений як для метання 

списа. 
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5.3 Основні параметри снарядів. 

Ядро має бути виготовлено з металу не м'якше латуні або представляти 

собою оболонку з такого металу з наповненням свинцем або іншим 

придатним матеріалом, за формою - це гладкий куля, що не має ніяких 

шорсткостей. 

   Вимоги до параметрів ядра надани у таблиці 2. 

 

Таблиця2. 

№ 

з/п 

 Вид снаряду  Чоловіки 

маса 

Жинки 

маса 

Юноки 

маса 

Девчата 

маса 

Юноки 

12-14р. 

маса 

Девчата 

12-14р. 

маса 

1. Ядро 7,257кг. 6,025кг. 5,025кг. 4,025кг. 3,025 2,025кг. 

2. Спис 800гр. 600гр.     

3. Граната   700гр 500гр 500гр. 300гр. 

4. Малий м'яч   155-165гр 155-165гр   
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6. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТА 

Фізична підготовка легкоатлета передбачає виховання його основних 

фізичних якостей, тобто соціально зумовлених сукупностей біологічних і 

психічних властивостей, які виражають фізичну готовність людини здійснити 

активну рухову діяльність. Фізичними якостями вважають: силу, спритність, 

витривалість, прудкість, гнучкість. Фізична підготовка спрямована на 

рівномірний і гармонійний розвиток усіх м'язових груп, органів і систем 

людини, підвищення їх функціональних можливостей. Рівномірність 

підготовки обов'язкова, бо наявність однієї слабкої ланки може звести 

нанівець увесь процес підготовки. Значною мірою рівномірність підготовки 

залежить від фізичних здібностей особистості. Причому ефективність 

виконання рухових дій залежить від взаємодії як відносно стійких, 

вроджених, так і набутих функціональних особливостей органів і структур 

організму. Розрізняють загальну (ЗФП) і спеціальну (СФП) фізичну 

підготовку. 

   

6.1Загальна фізична підготовка 

(ЗФП) не залежить від виду легкої атлетики і спрямована на досягнення 

високої загальної працездатності, всебічного розвитку і поліпшення здоров'я. 

ЗФП забезпечує удосконалення його основних фізичних якостей. Для того, 

щоб успішно виконувати це та інші завдання, під час ЗФП на принципах 

багатоборства застосовується широке коло різноманітних фізичних вправ. 

Йдеться не тільки про власне легкоатлетичні вправи, але й гімнастику, 

рухливі та спортивні ігри, ходьбу на лижах, плавання та інші види спорту. На 

відміну від поглядів, поширених у минулому, сьогодні ЗФП пов’язується вже 

не із всебічною фізичною досконалістю взагалі, а з рівнем розвитку якостей і 

здібностей, які опосередковано впливають на спортивні досягнення і 

ефективність тренувального процесу в конкретному виді спорту. Тому дуже 

важливим є добирання засобів ЗФП і методики їх застосування з метою 
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використання позитивного перенесення розвинутих рухових здібностей на 

основні вправи: біг, ходьбу, стрибки і метання. Це не свідчить про повне 

зближення засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки. ЗФП є базою 

для подальшого удосконалення фізичних якостей і функціональних 

можливостей засобами СФП. 

 

6.1.1 Спеціальна фізична підготовка 

(СФП) здійснюється за допомогою певних фізичних вправ і 

використовується з метою розвитку фізичних якостей, необхідних для 

спеціалізованої підготовленості спортсмена. Умовою вибору вправ є їх 

подібність до елементів, частин або конкретного виду легкої атлетики. 

Ефективність спеціальних фізичних вправ визначається не тільки кількістю 

повторень, але і їх відповідністю вимогам обраного виду легкої атлетики 

(амплітуді рухів, характеру і величині м'язових зусиль, навантаженню на 

серцево-судинну і дихальну системи, психічному напруженню тощо). 

  Зауважимо, що питання розвитку фізичних (рухових) якостей (здібностей) 

людини вчені розглядають порізному. Зокрема бракує одностайності в 

трактуванні фізичних якостей. Так, Л.П. Матвєєв, Б.Н.Шиян, Б.А. Ашмарін 

до рухових якостей зараховують: силу, прудкість, витривалість, спритність і 

гнучкість. Натомість Ф.Фетц, Н.Фіделюс, Ю.В.Верхошанський, вважають 

гнучкість не фізичною якістю, а "анатомічною категорією", фізичною 

властивістю рухового апарату. Тому, Ю.В.Верхошанський не включає 

гнучкості до рухових здібностей і виділяє серед них лише такі, як: 

 - моторну оперативність  здібність швидкої реалізації рухової дії або його 

елементів при відсутності значного опора рухові; 

 - координаційні здібності (спритність), необхідні для ефективного виконання 

рухового завдання завдяки раціональній організації м'язових зусиль; 

  - силові здібності прояву рухових зусиль, важливі для подолання значного 

зовнішнього опору; 
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  - рухова витривалість здібність до тривалого виконання м'язової роботи на 

необхідному рівні. 

 

6.2 Засоби і методи фізичної підготовки 

Засоби ЗФП і СФП повинні бути поєднані між собою. При цьому 

важливо зберігати наступність розвитку окремих фізичних (рухових) 

якостей, груп м’язів і систем. На співвідношення засобів ЗФП і СФП, його 

динаміку в річному циклі тренування впливають кваліфікація, вік 

легкоатлета, індивідуальні особливості розвитку спортсмена в цілому і 

окремих груп м’язів, фізичних якостей, функціональних можливостей його 

організму. З віком і зростанням майстерності частка засобів ЗФП поступово 

зменшується від 80% у новачків до 20% у майстрів спорту. Відповідно 

збільшується об’єм СФП. Це співвідношення на різних етапах підготовки 

може змінюватись у той чи інший бік залежно від досягнутого рівня розвитку 

ЗФП і СФП, але загальна тенденція в зміні показників залишається 

постійною. 

До засобів СФП, які стосуються змагальних вправ, належать: 

 - специфічні різні варіанти основної вправи із завданням пристосувати 

організм до режиму роботи в умовах змагань; 

  - спеціалізовані  адекватні змагальним умовам за руховими і функціональ-

ними параметрами; 

- неспецифічні  неадекватні змагальним умовам, але важливі для розвитку 

функціональних можливостей організму. 

   За метою реалізації освітніх завдань фізичні вправи поділяють на: 

  1. основні або змагальні; 

  2. підвідні, які полегшують оволодіння формою, технікою вправи; 

  3. підготовчі або розвиваючі, що сприяють розвитку фізичних якостей. 

  Методами виконання вправ є: повторний, який до багаторазового виконання 

вправ до зниження ефективності внаслідок втоми; повторно серійний, що 

базується на багаторазовому виконанні вправ із відпочинком між ними, а 



85 
 

також більш тривалим між серіями (тривалість відпочинку залежить від 

стану організму і підготовленості); інтервальний  передбачає повторну 

роботу високої інтенсивності з регламентованим відпочинком; коловий  

варіант інтервального з використанням вправ різної спрямованості. 

 

6.3 Сила та силова підготовка 

Під силою розуміють здібність людини долати зовнішній опір або 

протистояти йому м’язовими зусиллями. Розрізняють абсолютну силу – 

величину максимального зусилля тих або інших м’язових груп і відносну 

силу, що є величиною сили на 1 кг ваги спортсмена. Вона простежується від 

початку робочого руху до моменту швидкого нарощування зусиль. Силові 

здібності визначаються м’язовими напруженнями, які виявляються в 

динамічному і статичному режимах роботи. 

Серед режимів розвитку силових здібностей розрізняють: 

  - ізометричний (утримуючий) режим, у якому спостерігається напруження 

м’язів без зміни їх довжини при фіксованому положенні суглобів. За цих 

умов різко падають швидкісні можливості спортсмена; 

  - концентричний режим (долаючий), що характеризується скороченням 

м’язів при виконанні роботи затраченої на переміщення тіла і його ланок, а 

також на переміщення зовнішніх об’єктів; 

  - ексцентричний режим, який відзначається поступальним опором наван-

аженню, гальмуванню і одночасним розтягуванням м’язів. Вправи 

виконуються з обтяженням вище доступного на 10-30%; 

  - пліометричний режим (уступаючий), при якому простежується розтя-

гування м’язів з переходом від уступаючого до долаючого режиму, 

наприклад, стрибок у глибину з наступним вистрибуванням (ударний 

режим); 

  - ізокінетичний режим, що характеризується величиною обтяження, 

відповідною напруженню м’яза. Робота виконується на межі напруження з 

високою швидкістю впродовж усього діапазону рухів; 
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  - перемінний режим можливий із використанням складних і дорогих 

пристроїв, які створюють умови максимального наближення до змагальних в 

будь якому моменті дії. 

Засобами силової підготовки легкоатлета є вправи пов’язані з 

подоланням ваги власного тіла без снарядів і на снарядах (стрибки, 

присідання, багатоскоки, підтягування та ін.); вправи з додатковим 

обтяженням (гирями, гантелями від 2 до 32 кг; набивними м’ячами 1-5 кг; 

мішками з піском 5-15 кг; штангою від 40 до 200% власної ваги; дисками від 

штанги 50-20 кг; манжетами на кистях, гомілках, передпліччях 1-2 кг); 

вправи з використанням тренувальних пристроїв (маятникоподібних, 

гойдальних, від центрових, пружинних, ударних тощо); вправи в парах 

(ходьба, біг із партнером на плечах, на гімнастичній лаві, драбинці та ін.). 

Широко застосовуються вправи протидії нерухомій і рухомій опорі 

(відштовхування на маятниковому тренажері та ін.). З метою ілюстрації 

застосування тренажерів і тренувальних пристроїв наводимо комплекси 

вправ, рекомендованих спринтерам на етапі поглибленої підготовки. 

  Вправи для розвитку сили основних м’язових груп застосовуються перед 

основними вправами. Спочатку вправи повинні послідовно впливати на всю 

мускулатуру і сприяти розвитку відстаючих м’язових груп. Розвитку сили 

необхідно приділяти увагу впродовж усього року. В підготовчому періоді на 

це відводять більше часу, ніж у змагальному, коли силу необхідно 

підтримувати на досягнутому рівні. Для цього в змагальному періоді 

рекомендується знизити не тільки об’єм і кількість вправ із обтяженням, але 

й зменшити їх величину. 

 

6.3.1 Методика силової підготовки легкоатлета 

Розвиток максимальної сили з помірним збільшенням м’язової маси 

відбувається з обтяженням 70-90%. Вага обтяжень прогресивно 

збільшується. Між тренуваннями 2-3 дні відпочинку. 
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Варіант із збільшенням м'язової маси передбачає більш напружений 

режим роботи. Вага обтяжень не максимальна, робота виконується тривало (в 

окремих випадках "до відмови"). Відпочинок між підходами 1-2 хв. Між 

підйомами в одному підході м'язи не розслабляють. Навантаження на кожну 

групу м’язів виконується 2-3 рази. В одному занятті працюють над 2-3 

м’язовими групами. Навантаження повторюється після відпочинку 48-72 

години. Повторно-серійний метод застосовується на початку річного циклу, 

бо, сприяючи розвитку максимальної сили для повільних рухів, він мало 

ефективний для прояву вибухової сили і швидкості рухів. 

В ізометричному режимі напруження м’язів збільшується поступово до 

максимального і утримується 6-8 с. Тренування з розтягнутим станом м'язів 

викликає менший приріст сили, але воно забезпечує суттєве зростання сили в 

нетренованих положеннях у суглобних кутах. Робота виконується в позах, 

відповідних вияву максимальних зусиль у спортивній вправі. 

Для розвитку максимальної сили застосовують і ударний режим, 

особливо там, де очікується вияв сили. Це, зокрема забезпечують стрибки в 

глибину з наступним відштовхуванням уперед - вгору. Стрибки виконуються 

з висоти 0,75-1,15 м. Проте практики доводять, що у випадках недостатньої 

підготовленості спортсменів доцільно застосовувати висоти 0,25-0,5м. В 

одній серії 5-10 відштов-хувань із довільним відпочинком. Між серіями 

відпочинок – 3-4 хв, кількість серій 2-3. Для прикладу наводимо вправи 

ударного режиму на мал.8.  Приземлення на обидві (одну) ноги(у) 

виконується пружно. Для амортизації використовують гумове покриття 

товщиною 2-3 см. Рухове завдання повинно спонукати спортсмена 

вистрибувати максимально вгору. Висота стрибків у глибину повинна зрос-

тати поступово. Втома і біль у м'язах є свідчен-ням про невідновлення 

спортсмена і сигналом для відмови від подальших навантажень. Під час 

відпочинку використовується повільний біг або вправи на розтягування. 

Стрибки у глиби-ну застосовуються на етапі СФП один,два рази на тиждень, 

у змагальному  періоді один раз на 10-14 днів за 7-8 днів до змагань. 
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  З метою удосконалення швидкісно-

силових здібностей все частіше 

застосовуються маятникові тренажери 

з нелінійною системою коливань. 

Сидячи в кріслі спортсмен розгой-

дується і відштовхується ногами від 

опори. Зусилля у відштовху-ванні 

сягають 1000-1300 кг, тривалість 

відштовхування 0,07-0,09 с; в той же 

час, метод стрибків у глибину дозволяє 

розвивати зусилля в межах 600-800 кг, тривалість відштовхування 0,14-0,19 

с. На мал. 8, 9 зображені вправи з ударним режимом розвитку сили. 

Швидкісна сила розвивається шляхом застосування ударного режиму і 

комплексного методу при використанні стрибкових вправ, тренажерів, 

обтяжень. Обтяження застосовуються для розвитку окремих груп м'язів і 

рухової дії в цілому. Вага обтяження 30-50% і 50-70% від максимального.     

Вправи виконуються повторно-серійним методом у таких варіантах: 

  1. Вага обтяження 30-70% (чим більша протидія в спортивній вправі, тим 

більша вага обтяження). Рухи повторюються 6-8 разів із максимальною 

швидкістю, але в невисокому темпі. В серії 2-4 підходи з відпочинком 3-4 хв. 

В сеансі 2-3 серії з відпочинком 6-8 хв. 

  2. Вага обтяження 60-80% (після 2-3 ізометричних напружень виконується 

рух в доланні обтяження 30% від максимального). В підході 4-6 рухів із 

довіль-ним відпочинком. У серії 2-3 підходи з відпочинком 3-4 хв. В 

тренуванні 2-4 серії з відпочинком 6-8 хв. 
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  3. Для розвитку стартової сили використовується вага обтяження 60-65% від 

максимального. Короткочасні концентровані вибухові зусилля виконуються 

без переміщення вантажу, тільки з метою надання йому початкового руху. 

В усіх варіантах між рухами м'язи необхідно розслабляти. Між серіями 

рекомендується активний відпочинок, вправи на розслаблення і 

"струшування" м'язів, махові рухи з широкою амплітудою. На мал. 10, 11 

наводимо варіанти вправ і техніку їх виконання для розвитку швидкісної 

сили.  

  Обираючи засоби для розвитку швидкісної (вибухової) сили, не обхідно 

вразовувати каліфікацію спортсмена. Наприклад, стрибкові вправи в 

тренуванні легкоатлетів низької кваліфікації сприяють розвитку 

максимальної і вибухової сили м'язів розгиначів ніг, а в тренуванні 
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кваліфікованих стрибунів указані вправи, забезпечуючи розвиток вибухової 

сили, мало впливають на приріст максимальної сили. 

Силова витривалість відіграє важливу роль під час бігу на 200 і 400 м, 

на кросових дистанціях і в багатьох видах легкої атлетики. Її складовими є 

потуж-ність, ємність, рухливість і економність систем енергозабезпечення, а 

також рівень максимальної сили. Обираючи спеціальні вправи для розвитку 

силової витривалості, потрібно зважити на необхідність створення умов, які 

відповідають специфіці змагальної діяльності. Це вимагає відбору вправ, які 

за зовнішньою і внутрішньою структурою є близькими до змагальних. 
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Вправи виконуються в інтервальному і безінтервальному режимі, 

напри-лад, 4-6 х 10-15 с із відпочинком між серіями 2-3 хв. Широко 

застосовуються додаткові обтяження  біг по піску, біг в гору, біг із 

манжетами і поясами. Залежно від протидії, темпу рухів, характеру 

енергозабезпечення вправи виконуються від 10-15 с до декількох хвилин. У 

статичному режимі їх виконання триває від 10-12 до 30-40 с залежить від 

величини напруження м'язів. Серійне виконання вправ вимагає 

короткочасного відпочинку між серіями, що забезпечує високий рівень 

працездатності, наприклад: 

  - 6х(6х15 с), відпочинок між вправами – 10 с, між серіями – 90 с; 

  - 4х(4х30 с), відпочинок між вправами – 15 с, між серіями – 3 хв; 

  - 4х(4х60 с), відпочинок між вправами – 30 с, між серіями - 4-5 хв. 

 

6.4 Деякі вправи на розвиток гнучкості. 

Гнучкістю називається здатність людини виконувати рухові дії з 

великою амплітудою рухів. 

Інтенсивно збільшується гнучкість у дітей у віці від 6 до 11 років, 

причому у хлопчиків показники гнучкості нижчі, ніж у дівчаток. Проте при 

систематичних заняттях можна добитися добрих результатів в розвитку цієї 

якості і в 12-15 років. Розрізняють пасивну і активну гнучкість. 

  Пасивна гнучкість - здатність досягати найбільшої амплітуди рухів під 

впливом зовнішніх сил (за допомогою партнера і т. п.). Гнучкість активна - 

здатність людини досягати необхідної амплітуди рухів за рахунок напруги 

відповідних власних м’язів. Прояв гнучкості залежить від еластичності 

зв′язок і м’язів, а також від температури навколишнього середовища. 

До вправ для розвитку гнучкості можна приступити тільки після того, 

як всі м’язи добре розігрілися. Чим тепліше повітря в приміщенні або погода 

на вулиці, тим менше витрачається часу на розминку. Гнучкість істотно 

знижується під впливом стомлення. 
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Для розвитку гнучкості використовують махові рухи руками і ногами, 

ривковиє руху руками, пружинисті присідання і нахили назад, вперед, в 

сторони, вправи за допомогою партнера і із захопленням 

(самопрінудітельно). Всі ці вправи виконуються поодинці або з партнером. 

Перед виконанням вправ на гнучкість рекомендується зробити декілька 

нахилів, присідань і т.д. 

Розмах рухів треба збільшувати поступово. При появі хворобливих 

відчуттів в м’язах вправу слід припинити. Зразковий набір вправ для 

розвитку гнучкості виглядає так.  

Для розвитку рук і плечей: 

  1. Руки зчепити перед грудьми. Випрямити руки вперед, вліво, управо, 

повертаючи долоні вперед. 

  2. Нахили вперед, руки на спинці стільця. Пружинисті похитування, 

добиваючись максимального відведення рук. 

  3. У упорі лежачи пружинисті згинання ніг, внаслідок чого руки відводяться 

назад. 

Для м’язів тулуба: 

  1. У стійці ноги нарізно нахил до правої ноги, торкнутися руками правої 

п’яти. То ж до лівої ноги. 

  2. Нахили вперед, узятися руками за гомілки. Пружинисті нахили вперед, 

допомагаючи собі руками і прагнучи головою торкнутися ніг. 

  3. Лежачи на животі, тримаючись руками за гомілки зігнутих назад ніг, 

пружинисті прогинання, зволікаючи ноги назад. 

Для м’язів ніг: 

  1. Стоячи на лівій, підтягти руками зігнуту праву ногу до грудей. Потім 

ноги змінити. 

  2. Стоячи на правій, зігнути ліву ногу і підтягти її назад. Потім змінити 

ноги. 
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  3. Махи вперед, назад і у бік розслабленою правою, потім лівою ногою. 

Кожна вправа повторюється по 8-16 разів, а весь комплекс 2-3 рази з 

відпочинком до однієї хвилини. 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСНОВНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

Види випробувань 
Од. 

міру 

С
та

ть
 

Нормативи, бали 

5 4 3 

1 2 3 4 5 6 

Витривалість 

Біг на 3000 м.   хв./сек. 
ч 13,05 15,40 16,30 

ж 16,00 17,50 19,00 

- або  на 2000 м. хв./сек. ж 10,30 12,10 13,0 

- або  на 1000 м.  хв./сек. 
ч 3,35 3,55 4,05 

ж 4,05 4,45 5,00 

Сила 

Підтягування на перекладині.            разів ч 14 10 8 

Згин. і розгин. рук в упорі, лежачи на 
підлозі 

разів ж 19 11 7 

Згинання і розгинання рук в упорі на 
брусах. 

разів ч 16 12 10 

Комплексна силова вправа, разів за 1 хв.        разів 
ч 46 40 38 

ж 36 30 28 

Піднімання прямих ніг до перекладині.          разів ч 12 8 7 

Стрибок у довжину з місця.                           см. 
ч 241 207 190 

ж 196 172 160 

Швидкість 

Біг на 100 м.      сек. 
ч 13,9 14,9 15,5 

ж 15,6 17,3 18,2 

Спритність 

Човниковий біг 4х9 м. сек. 
ч 9.2 10.2 10.7 

ж 10.5 11.5 12.0 

Гнучкість 

Нахили тулуба вперед з положення 

сидячи.      см. 
ч 16 10 7 

ж 17 10 7 
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