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Abstract: 

     The specific feature of the shooting in the modern biathlon is expressed in the execution of 

the shooting on a metal structure with five targets, located horizontally. The decision to place 

such a target was adopted by Congress after the 1980 Olympics, until then the location of the 

targets was arbitrary. In the current biathlon, the target circle of the target is 115 mm in size, 

for a straight position the strike area is 115 mm and the lying position 45 mm. The distance 

between the center of two adjacent targets according to the international rules of competitions 

is allowed to be within 215 - 260 mm. 
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Постановка на проблема: 

     Специфичната особеност на стрелбата в съвременния биатлон се изразява в 

изпълнението на стрелбата по метална установка с пет мишени, разположени 

хоризонтално. Решението за такова разположение на мишените е било прието на 

Конгреса след Олимпийските игри през 1980 г., до тогава разположението на мишените 

е било произволно. В съвременния биатлон черния кръг на мишената за прицелване е с 

големина от 115 мм, за положение прав зоната на попадение е 115 мм, а при положение 

легнал – 45 мм. Разстоянието между центъра на две съседни мишени, съгласно 

международните правила на състезания се допуска да бъде в рамките от 215 – 260 мм. 

     Самият процес по преместването на оръжието по време на стрелба последователно 

от една мишена към друга води, до ред противоречия. При усъвършенстването процеса 

на спортното майсторство, от спортиста се изисква такова заемане на положение за 

стрелба, при което точно се осъществява ориентацията на системата „стрелец – 

оръжие” по посока на целта. При положение легнал оръжието трябва да бъде точно 

насочено към нужната мишена или отклонението на линията на прицелване не трябва 

да превишава половината от диаметъра на мишената, който е от 0 – 57 мм. При 

стрелбата от положение прав този диапазон е малко по – голям от 0 – 345 мм [3].  

     По данни на [1], били направени изчисления и в последствие е установено, че 

сектора за провеждане на стрелбата е 1° и 10`, а амплитудата на преместване на дулната 

част на оръжието варира от 8,5 – 10,3 см.  

     Част от специалистите препоръчват при стрелбата от положение прав преноса на 

оръжието от мишена към мишена да се осъществява от „ляво – надясно” [2, 4, 5, 9], а 

стрелбата от положение легнал „отдясно – наляво” [4, 8]. Отделни специалисти 

предлагат стрелбата от положение легнал да се изпълнява от централната мишена 

наляво, след това изместване на корпуса и насочване оръжието на крайната първа 

мишена, и отново да се продължи стрелбата „отдясно – наляво” [5].  

     Други специалисти [7] поддържат хипотезата, че избора на посoката на поразяване 

на мишените зависи от функционалната асиметрия на мозъка на спортиста. В процеса 
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на изследването са били установени два признака (водещия крак и водещото око), 

които по тяхно мнение предопределят избора на посоката на поразяване на мишените.   

     Съвсем друг подход към избора на схемата за пренос на оръжието предлага K. 

Nitzsche (1998), по негово мнение, решаващо условие за избора на посоката на 

поразяване на мишените се явява поведението на стрелковия ремък при преместването 

на цевта от изстрел към изстрел. 

     Най-неблагоприятният вариант за последователност на поразяване на мишените, K. 

Nitzsche (1998) разглежда започването на стрелбата от централната мишена, при което 

възникват най – големи нарушения в последователността и дозирането на усилията, 

изискващи съществени корекции при заемането на положение за стрелба, което на свой 

ред налага отпечатъци на ритъма и темпа на стрелба. 

     Както се вижда от горе посоченото, мненията на отделните специалисти са 

диаметрално противоположни. Поради тази причина ние си поставихме за цел да 

изследваме зависимостта на стрелковите резултати от посоката на поразяване на 

мишените в биатлона, като изследвахме 72-ма мъже и 78 жени, взели участие в 

Световното първенство и Световните купи през сезон 2016 – 2017 г. 

 

     Целта на настоящето изследване е да се проследи посоката на поразяване на 

мишените в биатлона от положение легнал и прав при висококвалифицирани 

биатлонисти. 

     Задачи: 

     1. Да се изучи теоретичната и методичната литература по проблема на изследването, 

и да се проанализира състоянието на проблема за посоката на поразяване на мишените 

от положение легнал и прав на съвременен етап. 

     2. Да се изследват оптималните варианти на посоката на поразяване на мишените 

при провеждането на стрелбата в биатлона при висококвалифицирани биатлонисти. 

     3. Да се анализират резултатите при стрелбата  (процент на успеваемост) от 

положение легнал и прав за сезон 2016 – 2017 г. 

     Теза: На базата на резултатите постигнати в стрелбата от състезатели, 

участвали в международни състезания, и техния процент на успеваемост в тези 

състезания, можем да разкрием и определим   оптималната посока на поразяване на 

мишените в биатлона от положение легнал и прав при висококвалифицирани 

биатлонисти. 

 

     Методи и организация на изследването: 

     Методи на изследване: 

     1) библиографски анализ на специализираната литература по проблема с цел да 

установим най – подходящата посока за поразяване на мишените в биатлона при 

висококвалифицирани биатлонисти. 

     2) контент-анализ на протоколи от състезания и аналитически протоколи от 

стрелковите резултати система «НоRа» 2000Е с които анализирахме резултатите от 

стрелбата от положение легнал и прав при висококвалифицирани биатлонисти. 

Анализирани бяха протоколи от Световните купи и Световното първенство по биатлон 

2016 – 2017 г. 

     Организация на изследването: 

     Анализирахме стрелковите протоколи на международни състезания по биатлон. 

Изследвани бяха посоката на поразяване на мишените и процента на успеваемост на 

биатлонистите при стрелбата от положение легнал и прав, през сезон 2016/17 г.  

     Анализирахме резултатите от всички състезания на 72-ма мъже и 78 жени. Всички 

данни бяха записани в таблици и анализирани.  
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     Резултати и анализ: 

     Анализирахме стрелковите протоколи от Световните купи и Световното първенство 

по биатлон при мъже и жени, през сезон 2016-2017 г., с цел определяне на оптималната 

посока на поразяване на мишените, чрез изчисляване процента на успеваемост на 

стрелбата, като регистрирахме следните показатели: 

 Посоката на водене на стрелбата; 

 Процент на успеваемост в стрелбата; 

     На (графика 1) са представени резултатите от изследването, които показват, че 42% 

от мъжете предпочитат да поразяват мишените „отляво – надясно” със среден процент 

на попадение 80,25%. Биатлонистите, които използват посока на поразяване на 

мишените „отдясно – наляво” е малко по – висок – 58%, а средния процент на 

успеваемост на стрелбата при тях е 80,87%. 

 

Графика №1. Посока на поразяване на мишените – мъже. 

 
 

 

     От получените резултати се вижда, че разлика в качеството на стрелба почти няма, 

докато в избора на посоката на стрелба по – големия процент изследвани лица са 

избрали поразяване на мишените „отдясно – наляво”. 

     При посоката на поразяване на мишените при жените (графика №2), както и при 

мъжете по – големия процент предпочитат да поразяват мишените „отдясно – наляво” – 

54%, срещу 36% „отляво – надясно”, а 10% от изследваните биатлонистки използват 

друга посока на водене на стрелбата (от средната мишена). Средният процент в 

качеството на стрелба при посоката на поразяване на мишените „отляво – надясно” е 

79,66%,  а  „отдясно – наляво” – 79,98%, и тук както при мъжете този процент е почти 

еднакъв. Значителна разлика на средния процент в качеството на стрелба се наблюдава 

при биатлонистките, които използват друг вариант на поразяване на мишените – 85%, в 

сравнение с другите два варианта. Но тази разлика в качеството на стрелбата може да 
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се обясни с по – малко на брой биатлонистки избрали варианта с друга посока на 

поразяване на мишените. 

 

Графика №2. Посока на поразяване на мишените – жени. 

 
 

Изводи: 

1. По – голям процент от биатлонистите и биатлонистките предпочитат варианта за 

поразяване на мишените „отдясно – наляво”. 

2. Средния процент в качеството на стрелбата и при биатлонистите и при 

биатлонистките е почти еднакъв. 

3. Резултатите от изследвателското наблюдение показват, че е необходимо да се 

продължи изследването, чрез такива методи, при които ще бъдат получени по 

обективни данни за установяване на оптималната посока на поразяване на 

мишените. Налице е неоходимост от изследване влиянието на биомеханичните 

движения на биатлонистите по време на воденето на стрелбата последователно по 

петте мишени от положение (легнал и прав), в проучване на качествените 

характеристики на стрелбата (изместване на СТП – средната точка на попадение и 

промяна точността на стрелбата). 
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