
ПРОФИЛ  НА СЪВРЕМЕННИЯТ ТРЕНЬОР ПО ХАНДБАЛ 

 

 В началото на 21 век явлението “спорт” се приема 
и признава като един от основните социални 
институти в модерното общество, заедно със семей-
ството, образованието, политиката, икономиката, 
религията и масмедиите. 

 

 Спортното пространство вече представлява пър-
вото глобално социално пространство в развитието 
на човешкото общество.  



ПРОФИЛ  НА СЪВРЕМЕННИЯТ ТРЕНЬОР ПО ХАНДБАЛ 

Спортно пространство 
  
 

        Основните действащи лица в спортното пространство са:  
- спортистът, спортният треньор, спортният съдия,спортният 

мениджър, спортният журналист, спортният фен и ученият 
в областта на спортологията.   

  
 Отсъствието на едно от тези лица нарушава 
пълнотата, хармонията  и го редуцира до едно непълно, 
изкривено пространство. 
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 Когато се изследва професията на спортният тре-
ньор следва да се посочи общото и различното с профе-
сията на учителят по физическо възпитание и спорт и 
педагога. 

  

 Учителят е лице, което учи, обучава, преподава. 
Ролята на учителят е преподаването на знания, съобща-
ването на нова информация по учебната дисциплина, 
обучаването в определени сръчности и умения.  

  

 Учителят следва да формира и модели на 
нравствено поведение. 
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 Педагогът означава лице, което образова, възпи-
тава, обучава. Това понятие се свързва със съвремен-
ното, модерно образование. 

  

 Треньорът е действуващо лице, което подготвя 
друго действуващо лице в определени сръчности и 
умения и тази подготовка трябва да бъде  показана в 
спортното състезание. 
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 Тази подготовка се направлява съзнателно като 
нареждането и упражнението имат за цел да пречупят, 
да окастрят ненужното, за да останат и се развият онези 
качества, необходими за постигане на успех в спортното 
съревнование. 

 

 Когато физическото упражнение се превърне в 
спортно упражнение т.е., спортната тренировка се 
превръща в модел на спортно състезание, с неговата 
висока степен на интензивност, условия и правила, 
тогава се появява и професията на спортния треньор. 
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 Пример на дейностите, които извършва спортният 
треньор на подрастващи от 9 до11 годишна възраст:  

 - подбор на кандидатите; 

 - контакт се родителите: за получаване на инфор-
мация,свързана с антропогенетичните и интелектуал-
ните качества на рода; 

 - контакт с учителите по физическо възпитание за 
изясняване на проблеми, свързани с формирането на 
неговата психика, динамика на развитие на физиче-
ските качества, интелекта и психическата нагласа към 
спортна дейност. 
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 - периодични срещи с учителите на избраните 
деца за установяване на техния успех и поведение в 
училище; 

 - стремеж към създаване на отношение на 
взаимно доверие, създаване на любов към избрания 
спорт и траен интерес по пътя към високо спортно 
майсторство. 

 - искрен интерес към личните проблеми на всяко 
дете, равнопоставеност на всички деца от групата, 
независимо от техните постижения, индивидуално 
отношение, съобразено със специфичните особености 
на детето. 

 



ПРОФИЛ  НА СЪВРЕМЕННИЯТ  ТРЕНЬОР ПО ХАНДБАЛ 

  

 - постоянна връзка с родителите на детето: с цел 
изграждане на взаимно доверие и уважение, създа-
ване на убеждение, че спортният треньор се интере-
сува от детето, не само като спортист, но и като 
личност, от неговите проблеми, от успеха в училище, от 
поведението в училище и през свободното време; 

 - създаване на положителни емоции в процеса на 
социалното взаимодействие с децата, превръщането на 
моделът на поведение на спортният треньор в пример 
за подражание; 
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 Дейности, които са присъщи на спортният треньор 
на висококласни и професионални спортисти: 

 

 - изключителна отговорност за спортната победа; 

 - тази отговорност се проявява чрез правото да 
взема решения , свързани със спортната тренировка, 
селекцията на спортисти, поведението на състезателите, 
определяне състава за конкретно спортно състезание;  
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 Спортната тренировка на един висококласен 
професионален спортист или спортен отбор предста-
влява вече високоорганизирана научноприложна дей-
ност, която се осъществява от екип под ръководството 
на спортния треньор. 

  

 Стратегията и тактиката в спортните състезания 
често са резултат от оригинални виждания и  решения, 
които стоят недостъпни в творческата лаборатория на 
спортния треньор. Домогването до тази информация е 
обект на спортното разузнаване. 
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 - спортният треньор на професионалния спортист 
е публична личност.  

 Неговата професионална дейност се обсъжда от 
фенове, специалисти, журналисти, колеги, работодате-
ли. 

 Частният му живот е обект на журналистически 
новини и медийни сензации. 

 

 Спортният треньор е обект на внимание от страна 
на политици и бизнесмени. 
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 Спортната победа в съвременният спорт има 
понякога и социологически измерения - в отделни 
случаи тя се решава и извън спортното поле. 

 

 Именно тази ситуация на несигурност, 
придружена от всестранен натиск за постигане на 
спортната победа представлява и основен източник на 
постоянно психическо напрежение, което съпътствува 
професионалната  кариера на спортния треньор. 
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 Ролята на треньорът изпъква в своята разнолика 
функция е да постави обучението като водещо, а 
резултатът да бъде функция на това обучение.  

 

 Ефективността да е следствие от оптимизирането 
на подготовката, класирането да не бъде основна цел, а 
резултат от качеството  и съдържанието на играта. 
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 В хандбалът като колективна игра участие вземат 
– играчи, треньори, съдии, роководители. 

 

 Успехите съпътстват тези, които мислят изпревар-
ващо, целенасочено предвиждат и предприемчиво 
действат в конкуретната спортно-състезателна дейност. 

 

 Незнанието, наразбирането или подценяването 
на интелектуално-психичните процеси и механизми у 
човека костват скъпо и трудно възстановяват вложените 
усилия и средства – т.е. не се постигат очакваните 
спортни резултати. 
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СТРУКТУРА НА ХАНДАБАЛЕН КЛУБ 

 1. Ръководство 

 2. Хандбален клуб – организация плюс спортен 
интелект 

 3. ТРЕНЬОР  - основно звено 

 4. ОТБОР – реализатор на стратегическите цели и 
технико-тактическата концепция на треньора и 
колектива 

 5. ИГРАЧ – мотив за дейност, формиращ психиката 
и интелекта на личността 
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 В нашата действителност  ролята на главен тре-
ньор, кондиционен треньор, селекционер, терапефт, 
масажист, менажер е почти невъзможна. 

 За съжаление много често у нас всички тези функ-
ции се изпълняват от треньора, които във времето го 
изхабяват и изоставането от съвременните тенденции 
става факт. 

 Важно е в треньорът да се формират подбуди-
телни мотиви за усъвършенстване и да не се отклонява 
от реалностите на деня. 
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 В близко бъдеще няма да има място за теньори, 
които се трудят без особено напрежение, удовлетво-
рявайки се от скромното възнагреждение. 

 

 Най-трудното може би ще бъде – да се разграни-
чи възможното от невъзможното, кое зависи от него и 
хандалистите и кое не!!! 
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 Изключително важна е САМООЦЕНКАТА , която 
не винаги е правилна – или се надценяваме, или се 
подценяваме.  

  

 Но съвременният треньор задължително трябва 
да има познания в областта на психологията, 
социологията, медицината. 

 



ПРОФИЛ  НА СЪВРЕМЕННИЯТ  ТРЕНЬОР ПО ХАНДБАЛ 

  

 Водещо  при работа с подрастващи да бъде: 

 - влюбен и всеотдаен към избраният спорт; 

 - да владее голям арсенал от съвременни знания; 

           - да умее да ръководи правилно учебно-възпита-
телния процес; 

 - да притежава педгогически талант – специални 
знания, умения, опит и разнообразните методи и 
средства за възпитание на спортиста; 
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 Едни от най-важните качества, от които звиси 

                            авторитетът  на треньора са: 

 

 - опитност в обучението; 

 - богати професионални познания; 

 - чувство за справедливост; 

 - възпитаност и колегиално отношение към 

             колеги и състезатели; 

 - обща интелигентност; 
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Основни методи в работата: 

   

 - убеждението; 

  - разяснението; 

 - възпитанието на съзнателно отношение 

             на състезателите към спортно-състезателната  

            дейност и съпричастност към клуба; 
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 Характерни особености на тренировъчният 
процес: треньор-спортист 

• Пълно единство на целите на двете страни; 

• Зависимост на успеха не само от личните качества на 
двете страни, но и от творческия им контакт и пълно 
взаимно разбиране; 

• Треньорът трябва да вижда в състезателя не само сляп 
изпълнител на замислите му , но и творчески 
партньор; 

• Взаимното  доверие и уважение, принципността и 
откровеността са основни критерии между треньор и 
състезател; 

• Това е главното за правилното функциониране на 
цялата система; 
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 В треньорският инстументариум влизат: 

 - комлексни специални знания; 

 - възможност да формира умения и знания; 

 - способност да управлява натоварванията; 

 - практическа реализация на взетите решения 

             и интегрирането им в единната система на 

             тренировка; 

 - контрол на ефективността; 

 - коригиране на грешките; 

           - регулиране текущото състояние на организма; 

 - поведенческите реакции; 

 - единство в колективното мислене; 
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В тази творческа обстановка основен фактор е  

ЛИЧНОСТТА НА ТРЕНЬОРА. 

 Основната роля на треньора се състои в  педагоги-
ческото майсторство в управлението на тренировъчния 
процес. 

 

 Генерална задача е да се мотивират специа-
листите за повишаване на тяхната квалификация! 
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 Хандбалът да бъде емоционално-развлекателен, 
зрелищен, наситен с интелигентна спортна борба с 
високо качество. 

• Трябва да се търси психологическото, интелектуално 
и културно обогатяване на спорта; 

• Да се формират подбудителни мотиви у треньорите 
към усъвършенстане, защото бъдещето е неразделно 
свързано с научно-техническия прогрес; 

        Базовата формула е: приемственост, промяна и 

                    реформаторски ресурс. 
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 Стремежа на треньорът е да изгради класата и 
качеството на играча, от който трябва да се очаква: 

 
 - скоростна активност – в защита и нападение; 
 - инициативност – превключване от едни систе- 
   ми в други, превключване на темпа, ритъма, 
              структурата на действията; 
 - мощно надиграване на съперника; 
 - отработване на игрови ситуации; 
 - баланс между защита и нападение; 
 - творческа самостоятелност; 
 - спортен интелект – стил на вяра, бърза и точна 
              ориентация, лична инициатива, отговорност 
              към отбора; 
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 Къде трябва да се търсят реформаторските 
ресурси? 

 
• Преди всичко в развитието на интелекта и психика-

та на състезателите;  
• Творчески работещият треньор трябва да се стреми 

към създаване на подходяща организация изграж-
даща психиката и интелекта на личността на играча; 

• Така се създават условия за формиране на спортен 
интелект, чрез партниране между треньор и състе-
зател за съвместно му развиване  в неговите три 
страни – придобиване, осмисляне и прилагане  в 
подготовката на отбора за побеждаваща състеза-
телна дейност. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ  БФХ 

  

 

 1. Спортно разузнаване 

 2. Най-етичен треньор 


