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Abstract: 

Successful performance in biathlon competitions depends on shorter downtime. 

Research shows that many biathletes with relatively similar run and run training scores beat 

the races at the expense of exactly these two components. This time consists of taking a 

shooting position, shooting time and leaving the firing line after shooting. Many biathletes 

shorten the shooting time at the expense of the high firing rate, giving more time to shooting. 
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Постановка на проблема 

        Преди да заемат положение за стрелба, биатлонистите изпълняват физическо 

натоварване с голяма мощност, и пристигат на стрелбището с изразени функционални и 

психологини промени. А в серия от възпроизвеждане на пет изстрела се стремят към 

съкращаване времето на заемане положение за стрелба и нейното изпълнение. 

        Успешното представяне в състезанията по биатлон зависи от съкращаване времето 

на престой на стрелбището. Изследвания показват, че много биатлонисти при 

относително еднакви показатели на бегова и стрелкова подготовка побеждават в 

състезанията за сметка на точно тези два компонента. Това време се състои от 

заемането на положение за стрелба, време за стрелба и напускане на огневата линия 

след изпълнението на стрелбата. Много биатлонисти съкращават времето на престой на 

стрелбището за сметка на високия темп на стрелба, отделяйки повече време на заемане 

на положението за стрелба. 

        Такъв тактически вариант е приемлив, тъй като допринася за по – добро 

възстановяване на организма на спортиста, а високия темп на стрелба изработен по 

време на тренировъчния процес, не го лишава от точност. Заемането на положение за 

стрелба е необходимо да става възможно най – бързо, без излишни движения, в строга 

последователност. Тя не трябва да се дължи за сметка икономия на време и 

пренебрегване неудобството в заемане на положението за стрелба, причинени от 

голямо струпване на състезатели на стрелбището или неравности по него [4].  

        Водещите условия за качеството на стрелбата се състоят в намиране на оптимално 

време за изпълнение на действията на биатлонистите на стрелбището, а също така и в 

намиране на оптимален ритъм и темп на стрелба, което води до подобряване 

скорострелността. 

        Някои специалисти считат, че съкращаването на времето на престой на огневата 

линия трябва да бъде за сметка на бързото заемане на положение за стрелба и 

напускането на стрелковия коридор. 

        Най – голям резерв при съкращаването на времето за стрелба [3] е открил в цикъла 

на прицелване. А времето зависи от характера на обработване на спусъка и времето на 
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задържане на дишането. Затова в тренировъчния процес особено внимание трябва да 

бъде отделено на тези елементи от техниката на стрелба. 

        Резултата от стрелбата е един от факторите, определящ ефективността на 

действията на биатлонистите. Авторите [5] са установили следните показатели: време 

за подготовка до първи изстрел от положение легнал от 27 – 30 сек, от положение за 

стрелба прав от 24 – 26 сек; общо време за провеждане на стрелбата от положение 

легнал от 47 – 50 сек, от положение прав 43 – 45 сек. 

       Авторите [6] разкриват, че при висококвалифицираните биатлонисти времето за 

заемане на положение за стрелба легнал и до възпроизвеждането на първи изстрел е 18 

– 25 сек, а от положение прав 15 – 16 сек, а серия от пет изстрела за 40 – 45 сек. 

        Анализирайки резултати от най – големите състезания [1] са установили, че за 

достигането на високи спортно-технически резултати в биатлона е необходимо 

следното ниво на резултати в стрелбата: време на престой при положение легнал 40 – 

45 сек, положение прав 35 – 40 сек, скорострелност на стрелбата 18 – 20 сек. 

        В съвременната литература посветена на проблема за скорострелността на 

биатлонистите практически няма данни за нейното развитие. 

        Затова е необходимо да се разработят и научно обосноват нови специфични 

средства и методи за рационална стрелкова подготовка, и което е още по – важно да се 

разработят и научно обосноват педагогически технологии в процеса на формиране и 

усъвършеснстване на уменията и навиците на стрелба при биатлонистите.  

        Бързият разтеж на постиженията в съвременния спорт, така и в биатлона, изисква 

постоянно търсене на нови и все по ефективни средства и методи на организация на 

тренировъчния процес. Успешното участие в състезанията по биатлон зависи, от 

високата скорост по време на дистанцията, и от точността на стрелбата, и което също е 

не по – малко важно, от икономията на време на престой на огневата линия. 

Съкращаване на времето за заемане на положение за стрелба и по време на 

изпълнението на стрелбата може да се повиши резултата в дадения вид спорт. 

        За изпълнението на бърза стрелба в условия на кислороден дълг, неизбежно 

възникващ след физическото натоварване в биатлона е необходимо в тренировъчния 

процес да се създадат условия за нейното моделиране. 

Целта на изследването е да се разработи и апробира комплекс от упражнения за 

развитие на скорострелността от положение прав в биатлона.  

Задачи: 

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

се проанализира състоянието на проблема за скорострелността от положение прав на 

съвременен етап. 

2. Да се подберат и апробират комплекс от упражнения за развитие на 

скорострелността. 

3. Да се провери ефективността на комплекса от упражнения за развитие на 

скорострелността на биатлонистите от положение прав. 

        Хипотеза: Предполага, се че прилагането на средства и методи насочени към 

развитието на скорострелността, координацията на опорно-двигателния апарат и 

равновесието в системата на построяване на учебно-тренировъчния процес, 

въздейства по – ефективно върху повишаването и усъвършенстването на 

скорострелността при висококвалифицирани биатлонисти. 

Методи и организация на изследването: 

      Методи на изследване: 

       Използвани бяха теоретични и практични методи на изследване:  
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1) библиографски анализ на специализирана литература по проблема на 

изледването, с цел да установим най – оптималните показатели на 

скорострелност; 

     2) контролен тест и ретест; 

     3) математико-статистически методи – вариационен анализ. Изчислени бяха 

следните статистически параметри: – средно аритметично и σ (сигма) – средно 

квадратично отклонение. 

 

Организация на изследването 
          В експеримента взеха участие 10 мъже и 10 жени висококвалифицирани 

биатлонисти участващи в международни състезания. 

         В експериманта бяха използвани контролни упражнения за измерване нивото на 

скорострелност на биатлонистите: 

1. Стрелба от положение прав за бързина и точност без физическо натоварване (5 – 

изстрела); 

        Изследваните лица са длъжни да свалят оръжието, да изпълнят 5 изстрела и отново 

да качат пушката на гърба. 

         Беше фиксирано времето до първи изстрел и на цялата стрелба, както и процента 

на успеваемост (точността). 

        Биатлонистите в течение на два месеца изпълняваха упражнения за 

скорострелност, равновесие и координация на опорно-двигателния апарат. 

        Упражненията за скорострелност включваха: 

         1. По команда от положение прав задържане на дишането. Заемане на положение 

за стрелба (прав) и възпроизвеждане на един качествен изстрел. Всички действия от 

старта до възпроизвеждането на изстрела се изпълняват при еднократно задържане на 

дишането. 

        2. По команда на треньора се заема положение за стрелба (прав), осъществяване на 

грубо прицелване, задържане на дишането и възпроизвеждане на всичките пет изстрела 

при еднократно задържане на дишането. 

        3. По команда от положение прав задържане на дишането. Заемане на положение 

за стрелба (прав) и възпроизвеждане качествено на всички пет изстрела. Всички 

действия от старта до възпроизвеждането на всички пет изстрела се изпълняват при 

еднократно задържане на дишането. 

        4. Същия набор от упражнения, но след изпълнение на физическо натоварване с 

ниска интензивност. 

        5. Стрелба за време с общ старт. По команда от положение прав състезателите 

заемат положение за стрелба (прав) изпълняват качествено един изстрел за най – кратко 

време. 

        6. Стрелба за време с общ старт. По команда от положение прав състезателите 

заемат положение за стрелба (прав) изпълняват качествено всички пет изстрела за най – 

кратко време. 

        7. Модел щафета, в отбор от по двама, трима или четирима спортисти. По команда 

от положение прав състезателите заемат положение за стрелба (прав) изпълняват 

качествено всички пет изстрела за най – кратко време. При непоразена мишена се 

използват 1, 2, или 3 допълнителни патрона, след което се извършва предаване на 

щафетата на следващия състезател. 

        8. Същия набор от упражнения, но след изпълнение на физическо натоварване с 

ниска интензивност. 
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        9. Дуелна кръстосана стрелба по установката на условния противник. Спортиста 

стоящ на първа установка извършва стрелбата по втора и обратно, спортиста стоящ на 

втора установка извършва стрелбата по първа установка от положение (прав). 

        10. Дуелна стрелба на двама спортисти по една установка. Единия започва 

стрелбата от ляво, а другият отдясно, след това си разменят местата от положение 

(прав). Победител е този който първи порази средната мишена. 

        Упражненията за равновесие и координация на опорно – двигателния апарат 

включваха:  

        1. Ходене по опънат между две упори колан.  

        2. Различен комплекс от упражнения на подвижна платформа с оръжието. 

        3. Упражнения от положение за стрелба прав със затворени очи, на един крак, 

упражнения за удържане на оръжието. 

      След два месеца контролните упражнения бяха проведени повторно. 

 

Резултати и анализ: 

        В таблица 1., и таблица 2., са представени резултатите от предварителния тест за 

скорострелност и точност 4 серии по 5 изстрела от положение за стрелба (прав) и при 

двете групи изследвани лица (мъже и жени), които приложихме за да проверим 

изходното ниво на състезателите. 

 

Таблица №1. Тест – скорострелност 4 по 5 изстрела за бързина и точност (прав) без 

натоварване – жени (1-ви тест). 

       

Брой 

Статист. 

показатели     

1-ви тест 

 

ретест 

 

Качество на 

стрелба в % 

  До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

1-ви 

тест 

ретест 

  10 
 

15 11,8 26,80 15,20 11,7 26,90 88 88,3 

 σ  ± 1,63 0,74 2,12 1,40 0,38 1,50 4,48 2,59 
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Таблица №2. Тест – скорострелност 4 по 5 изстрела за бързина и точност (прав) без 

натоварване – мъже (1-ви тест). 

       В таблица 3., и таблица 4., са представени резултатите от тестовете за 

скорострелност и точност от положение (прав) и при двете групи изследвани лица, от 

формиращия експеримент след изпълнението на  специализираните примерни 

тренировки. 

         

Таблица №3. Тест – скорострелност 4 по 5 изстрела за бързина и точност (прав) без 

натоварване – жени (2-ри тест). 

       

 

   

 

       

Брой 

Статист. 

показатели     

1-ви тест 

 

ретест 

 

Качество на 

стрелба в % 

  До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

1-ви 

тест 

ретест 

  10 
 

13,6 10,85 24,45 13,35 10,35 23,7 81 81,5 

 σ  ± 1,06 1,29 2,26 0,79 0,54 0,96 3,95 2,42 

       

Брой 

Статист. 

показатели     

2-ри тест 

 

ретест 

 

Качество на 

стрелба в % 

  До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

2-ри 

тест 

ретест 

  10 
 

12,90 10,1 23 12,65 10 22,65 90,6 91,4 

 σ  ± 1,44 0,27 1,52 1,25 0,32 1,35 4,10 2,60 
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Таблица №4. Тест – скорострелност  4 по 5 изстрела за бързина и точност (прав) без 

натоварване – мъже (2-ри тест). 

        От представените резултати се вижда, че времето до първи изстрел се е съкратило 

значително между първото и второто тестиране. Така при жените, времето при 

предварителното тестиране е 15±1,63 сек., а при второто 12,90±1,44 сек. При мъжете 

това време е 13,6±1,06 сек., при първия тест и 10,75±0,92 сек., при втория. Същата 

зависимост на резултатите се наблюдава и при ретеста. При жените времето от първия 

ретест е 15,20±1,40 сек., а при втория то е 12,65±1,25 сек. При мъжете това време е 

13,35±0,79 сек., при първия срещу 10,55±1,09 сек., при втория ретест. 

        Общото време между изстрелите и при двете групи също се е подобрило. Така при 

жените времето от предварителното тестиране е 11,8±0,74 сек., а при второто 10,1±0,27 

сек. При мъжете това време е 10,85±1,29 сек., при първото тестиране, а при второто то е 

9,05±0,55 сек. При провеждането на ретеста резултатите от времето между изстрелите 

са сходни с основния тест. Така при първия ретест при жените времето е 11,7±0,38 сек., 

срещу 10±0,32 сек., при втория. При мъжете това време е 10,35±054 сек., при първия, а 

при втория ретест то е 8,95±0,28 сек. 

        Времето при изпълнението на цялата стрелба (крайното време) също се е 

подобрило значително. При предварителното тестиране жените изпълняват стрелбата 

от положение (прав) за 26,80±2,12 сек., а при второто времето за нейното изпълнение е 

23±1,52 сек. При мъжете времето от първото тестиране е 24,45±2,26 сек., а при второто 

19,8±1,36 сек. При провеждането на ретеста се наблюдава сходна закономерност между 

резултатите. Така при първия ретест при жените времето за изпълнението на стрелбата 

е 26,90±1,50 сек., а при втория то е 22,65±1,35 сек. При мъжете времето от първия 

ретест е 23,7±0,96 сек., срещу 19,5±1,22 сек., при втория. 

        В качеството на стрелба и при мъжете и при жените се забелязва подобрение. При 

мъжете процента на успеваемост от първия тест и ретеста е съответно 81,0% и 81,5%., а 

при втория тест този процент е 88% и 90% при ретеста. Процента на попадение при 

жените от първия тест е 88% и 88,3% при ретеста., а при втория съответно 90,6% и 

90,4%. 

        От горе изложените резултати представени в таблица 1., 2., 3., и 4., можем да 

кажем, че се наблюдава подобрение по отношение, както на времевите параметри, така 

       

Брой 

Статист. 

показатели     

2-ри тест 

 

ретест 

 

Качество на 

стрелба в % 

  До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

До 1ви 

изстрел 

сек. 

Общо 

време 

между 

изстре

лите 

Край 

Стрелба 

сек. 

2-ри 

тест 

ретест 

  10 
 

10,75 9,05 19,8 10,55 8,95 19,5 88 90 

 σ  ± 0,92 0,55 1,36 1,09 0,28 1,22 2,74 5 
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и при качеството на стрелба, след приложените специализирани упражнения за 

скорострелност и равновесие в тренировъчния процес. 

Изводи:  

      От получените резултати от експеримента, могат да се направят следнните изводи: 

специалните упражнения за развитие на скорострелността, равновесието и 

координацията на опорно-двигателния апарат е необходимо да бъдат заложени в 

тренировъчния процес, както за повишаването на скоростта на заемане на положението 

за стрелба, така и за повишаване на скоростта на стрелба при биатлонистите, както в 

нормални, така и в усложнени условия. 

 

References: 

1. Dunaev, K. S., (1985). Forecasting Non-Performing Indicators of Goals and Artistic 

Training Biathlon / К.С. Dunaev, VF Gromyko / / Sat. information and methodical 

material No. 13 (209). Methodological aspects of preparing biathlon different 

qualifications. - M., - C. 2 - 3. 

2. Kostov. K., (2014). Scientific research in Physical Education, Sports and Kinesitherapy 

(Theoretical and Applied Aspects) .; Second edited and supplemented edition; University 

Publishing House "Neofit Rilski". Blagoevgrad 2014. 266 p. 

3. Kinl, V. A., (1987). Biathlon / V. A. Kinl. - Kiev, - 215 with. 

4. Pylin, A. V., Marcin, V .P., (1984). // Skiing: Sat. statue. Issue. 1-i. - M., - C. 9-14. 

5. Tikhonov, V., (1986). Age and qualification features of tactics of competitive activity of 

biathlonists on the firing line / V. V. Tikhonov, M. I. Shikunov // Technical and tactical 

skill of skiers-racers of high qualification. Sat. scientific. works. - M., - P. 34 - 36. 

6. Utkin, V. L., (1984). Shooting in Biathlon / V. L Utkin, M. Shikunov, S. Seyranov // 

Multicolored Targets: Sat. articles and essays on bullet shooting, stand shooting, archery / 

Comp. M. Ya. Zhilina, B.I. Dudin. - Moscow: Physical training and sports, - 68 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to cite: Klechorov, M. (2017) Methodology for development of fast shooting in standing 

position by high-qualified biathletes. Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 

/PESKRJ/, 2(3), Art.17, pp.118-124 


