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ИНТЕЛЕКТ

• Думата интелект в естествения език е 
многозначна. 

• В научната си употреба е обект на изследване 
поне на три науки –

– Философия

– Теология

– Психология

• В една или друга степен в нейното значение се 
включва целия обем на думата съзнание.



ИНТЕЛЕКТ

Най-голяма противопоставеност в естествената
нагласа е противоположността

тяло-ум

Проблемът не се улеснява особено много и в
научната и употреба. Философията дори е
отделила от себе си цяла наука – гносеологията,
за изучаване на съдържанието и, за структурата
и функционирането, факторите на развитието и
предназначението, на употребата на интелекта.



ИНТЕЛЕКТ

Разбира се, практическата насоченост на
интелекта е диференцирал разглеждането му
във всички възможни науки с особената
насоченост. Дори това разделяне в себе си носи
една негова /на интелекта/ функция.

• За систематичността на спортната наука е
необходима моделната характеристика на
интелекта, както и да се употребява това
понятие в науките за човека.



ИНТЕЛЕКТ

Играе се, за да се покаже нещо или да се
балансира енергията, играе се съревнователно,
честно, с изключителна отдаденост и
задоволство. В тази игра има лидерство,
награди, престиж. Тя отдавна се
институционализира.

Само от така изредените мотиви личи, че тя
обзема по същност цялата психика на човека и е
етична, и естетична, и познавателна, и
здравословна, и терапевтична.



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

Предложените технологии са разработени
въз основа на проучване и изследване на
сложността и многоаспектността на Спортния
интелект. Отдиференцирани са три нива на
неговите прояви при спортистите:

➢Оперативно

➢Проблемно

➢Творческо



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

І. Оперативно – комплексът от качества,
характеризиращи спорта като вид оперативна
дейност. Тук водещо значение има
оперативното мислене. Оперативното ниво
на спортния интелект е пряко свързано с
тактиката в спортната игра.



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

ІІ. Проблемно – отразява вероятностния
характер на спортната дейност. Водещо е
проблемното мислене, взимането на
решение в сложни спортни ситуации.
Определя стилът на спортното поведение.
Има връзка със стратегията на спортиста.



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

Фиг. 1 Вероятен избор на хандбалистите при подаване на топката
в позиционно нападение



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

ІІІ. Творческо – свързано е с
изобретателността и оригиналността в
спортното поведение. Включва изненадата и
неповторимостта в процеса на спортната
игра. Водещо е творческото мислене, което е
в основата при изграждане на състезатели –
творители.



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

Трите нива на спортния интелект (фиг. 2)
са в непрекъсната връзка помежду си и
се проникват едно в друго. Те могат да се
представят като пирамида, която
отразява тяхната иерархия. Най-ниско
положение от тях заема оперативното
ниво, следвано от проблемното, а на
върха е творческото ниво. Това се
доказва с факта, че докато оперативното
ниво може да се развие при всички хора,
способността за проблемно и творческо
мислене са вродени заложби при
човека. Те могат да се тренират и
развиват, но не могат да се създават.
Това трябва да се има предвид при
ранната ориентация и подбор на
професионалните спортисти по вид
спорт.

ТВОРЧЕСКО

ПРОБЛЕМНО

ОПЕРАТИВНО

Фиг. 2 Три нива на спортния интелект



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

Създаването на  успешни състезатели  не е 
възможно без  сериозна подготовка, 

включваща  прилагане на разработените 
технологии за развитие   трите нива на 

спортния интелект при спортиста.



Технологии за реализация на спортния 
интелект от треньори и спортисти

СИ (спортен интелект) - технологията за 
изявяване и специфично осъществяване на 

интелекта на хандбалиста в спортно-победна 
реализация, като обобщен, работен модел 

има три базови, организационно-
взаимносвързани страни, които схематично 

са показани на фиг. 3. 



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

• придобиване – на знания, компетентност и
умения за заучаване на нова, неопозната
дейност (хандбал).

• oсмисляне - изграждащо по-съвършена
компетентност на знанията и уменията за лични
творения и толерантно общуване. Това са
интелектуално-личностни процеси за разбиране
на сложните взаимовръзки в социално-
статусните отношения (треньори, играчи,
ръководители, менажери, семейство, приятели,
журналисти, публика и пр.)

Трите страни на интелекта са подсистема в индидуално-екипната организация на 
треньора, за решаване на интелектуалната подготовка в съвременната учебно-
състезателно-тренировъчна работа с отборите:

• прилагане на знанията, уменията и таланта за постигане на победно творение в 
спорта – мисловно-двигателна способност и опит за ефективно справяне при 
всякакви (обичайни, конфликтни, екстремални и др.) условия.  Треньорът – обучава, 
възпитава и организира, а отбора и играчите – реализират.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Хандбалистът се обучава предимно за
съвършено двигателно изпълнение целящо
висше постижение, без да се създава
целенасочена организация за пълноценно и
едновременно включване на трите страни на
интелекта. Набляга се на придобиването и
прилагането, а осмислянето у играча остава на
заден план. Вместо него треньорът, наблюдаващ
дейността му, я оценява, осмисля я и директно
дава указания за действията на хандбалиста. По
този начин основната творческо-интелектуална
дейност – осмислянето се осъществява от
треньора, а практически се реализира от играча.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Реално само по време на състезание хандбалистът
организира дейността си като самостоятелно, мисли,
преценява и взима решения сам. На лице е
парадоксът – за завоюване на победа по време на
състезание в условия на конкуренция, се разчита на
дейност, за която играча е най-слабо подготвен.

Той търси в паметта си печеливши решения и често
не знае какво да прави, като допуска „необясними
грешки”, очаква помощ от всички около него. Това
допълнително го натоварва, стресира и блокира.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

За съжаление традиционният модел на подготовка, който
поставя играча и отбора в ролята на „изпълнител” на
волята и интелектуалния замисъл в програмата на
треньора, при обичайни (познати) условия даваше добри
резултати. В съвременните условия, състезателната
дейност все по-често протича в екстремални ситуации,
които обуславят комплекс от неизвестности предизвикани
от решенията на съперника, понякога от субективния
фактор - съдийство и крайния резултат. Това от своя страна
предявява други, различни по естество изисквания към
интелектуално-психологическата подготовка на играчите и
отборите.

Назряло е времето за формиране на интелектуален модел
за изграждане и реализация на състезател-творител
изграждащи отбори - победители.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Съвременните условия на хандбалното състезание
изискват коренно преосмисляне и преобразуване на
тактико-техническа дейност на хандбалистите. Налага се
разработване на интелектуално-мисловни теоретични
модели, които са важна съставна част в системата на
хандбалната игра и на обучението в ранна възраст. Това
изисква иновативно интелектуално общуване и
взаимоотношение между треньори и играчи.
Прилагаме системният подход, като универсален метод за
изследване на сложни, многофакторни явления и процеси.
От тези позиции описваме хандбалната игра - като
система, която се разглежда през противопоставянето на
нападението и защитата.
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