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Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

В хандбала спортният интелект /СИ/ се 
разглежда, като мисловно – двигателна 

дейност за създаване на нови, по-
съвършени творения чрез разкриване на 

неизвестното, неопознатото, непостигнатото.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Треньорът създава организация, в която
свободно се сътворяват нови действия
/индивидуални, групови, отборни/ на базата
на усъвършенствани технически похвати
/умения, навици/. Той използва същността на
спортния интелект /СИ/ за усъвършенстване
на комплексната подготовка на
хандбалистите, като технология на
изискванията на хандбала през 21 век.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Създаденият на тази основа иновационен 
модел систематизира  тактиката на играта 
като ПРИНЦИПНА и ПРИСПОСОБИТЕЛНА 

(фиг. 4 ).



Фиг. 4 Иновационен модел 
за систематизиране на 

тактиката
в хандбалната игра



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Принципната тактика разкрива начините, посредством
които се разрешават по принцип по време на игра
възникналите ситуации.

• Играта в нападение и защита се изгражда на основата
на колективното мислене и действие при оптимално
използване на мисловно-двигателните качества и
интелектуалните особености на състезателите.

Предложеният модел допълва принципната
систематизация на тактиката в хандбалната игра, която
може да премине през четири условни фази (фиг. 4). Всяка
от тези фази може да се осъществи самостоятелно, да
премине в следваща фаза.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Когато съперникът успее да организира защитата
си и предотврати завършването на бързия
пробив или разширената контраатака, след
кратък преход играта навлиза в последната си
фаза - позиционно нападение.

• До позиционно нападение може да се стигне и
посредством постепенното придвижване
/постепенно нападение/, тогава когато
отборът няма възможност или намерение да
организира бързо нападение . (фиг. 5).



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

При игра в позиционното нападение ние
предлагаме нов поглед върху действията на
нападателите до завършването на атаката.

Според предложеният нов модел за играта в
позиционно нападение разграничаваме два
етапа:

• а) подготовка;

• б) завършваща фаза.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

• Подготовка

Подготовката представлява многостранността на нападението на един
отбор. Тя дава основната характеристика на този отбор и илюстрира
неговото тактическото ниво.

Основен принцип при всяко позиционно нападение е играчите да
„участват” мисловно с пълна психична мобилизация и концентрация на
интелектуално – двигателната дейност.

Всички от тях са включени в това нападение, независимо дали получават
топката или не. Всеки от играчите трябва да знае собствената си позиция
и роля в това нападение; техните движения срещу определени системи
на защита; формирането на взаимодействие с другите играчи и техните
реакции според ситуацията в този момент.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Продължителността на активните действия в 
подготвителната фаза е фактор за 

развитието на тактическото мислене при 
подрастващите хандбалисти в 
нападателните им действия.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Етапът на подготовка включва:
• Първо - поведението – действията на нападателите

трябва да се ръководят от следните принципи:
а) активна позиция;
б) избор /стрелба или подаване/;
в) постигане на предимство.

Чрез организирано, търпеливо и настойчиво разиграване
на топката с участието на всички състезатели да се доведе
играта до момент, когато нападателите ще имат числено
или някакво друго предимство /пространство, време,
активност и др./ спрямо защитата и ще се създадат реални
условия за атака към вратата.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

• Второ – прилагане на оттренирани изборни
игрови ситуации за създаване на стрелкова
позиция, което предполага моделиране на
технико – тактически действия и
взаимодействия при числено равенство и
неравенство.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

При построяването на учебно-тренировъчният процес трябва да се
обърне сериозно внимание на подготвителната фаза в условията на
трите възможни тактически положения:

• Числено равенство
• Числено превъзходство
• Числено малцинство

които ни дават възможност да създадем тактически осмислена
организация на играта в нападение. Това значително повишава
тактическата грамотност на играчите в различни игрови ситуации.
Времетраенето на активните действия на младите хандбалисти в тази
фаза има свои особености.
При числено равенство и числено малцинство продължителността
трябва да бъде по-дълга, защото тактическата задача изисква добре
осмислени и търпеливи тактически действия, които да принудят защитата
да допусне грешка.
При числено превъзходство подготвителната фаза е решително бърза и

по-кратка с цел отбелязване на по-голям брой голове.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

• Завършваща фаза

Завършващата фаза включва „чувството“ за
пласиране, открит коридор за получаване на
топката и възможните избори за завършване
на атаката. Завършващата фаза е
същностният момент, който фокусира и
реализира индивидуалните, груповите и
отборните усилия на колектива.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Връхна точка на двубоя стрелящ – вратар е 
оптималния избор на технико – тактическо 
решение за преодоляването на вратаря и 

постигането на гол.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Успешността на стрелбата до голяма степен зависи от реалната
преценка на позицията на вратаря и адекватния избор на вида
хвърляне от нападателя, който му дава изпреварващо предимство.

Владеенето на повече хвърляния дава възможност на нападателя
да избира и прилага най-подходящите за дадена ситуация.

По принцип хандбалистите трябва да владеят следните основни
хвърляния за стрелба към вратата:

• хвърляне над рамо от място и в движение;

• хвърляне с отскок на височина и на дължина;

• хвърляне с приземяване на ръце /задължителни за възрастта 12-
14 год./

• в по-късен възрастов период прехвърляща стрелба;

• хвърляне с наклон към свободната ръка;

• хълбочно хвърляне.



Фиг. 5 Модел за систематизиране на тактиката в хандбалната игра при нападение



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Важно е да се внуши на хандбалистите, че 
трябва да използват психологическото си 

предимство за избор на оптимално решение 
при стрелбата /вид хвърляне, посока, сила/.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Процесът на изграждането на високо 
квалифицирани хандбалисти е дълъг и труден. 
В борбата за преодоляването на трудностите у 
хандбалистите се ражда увереността в себе си. 

Разкрива се техния интелектуално-двигателен и 
волево-мислителен ресурс, същността на 

спортния характер и личността на хандбалиста. 
В този труден процес с особена значимост се 
откроява отговорната, формираща роля на 

хандбалния треньор по отношение „ръста“ на 
спортния интелект на подрастващите, т.е. на 

мисловно – двигателната дейност.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

Техниката с топка е главна и най-характерна част от
цялостната хандбална техника. Тя включва: ловене,
хвърляне, подаване, водене (дрибъл) на топката,
залъгващи движения (финтиране). Посредством тях
играчите в голяма степен изявяват своите физически,
психически и интелектуални качества.

осмисляне – защо? кога? къде?

Отговорите на тези въпроси позволяват да се навлезе
по-дълбоко в основите на техниката на играта и да се
овладеят основите на индивидуалната тактика в
ситуации един срещу един, двама срещу двама, трима
срещу трима и т.н.



Спортният интелект /СИ/ в комплексната 
подготовка на хандбалистите

• Въпросът защо? – изяснява какво е предназначението и
целта на изучавания технически похват или тактическо
действие.

• Въпросът къде? – установява на кое място, в коя посока
се прилага новият технически елемент или тактически
прийом. Помага за ориентирането на тялото в
пространството!

• Въпросът кога? – уточнява в кое време или момент от
играта трябва да се приложи изучаваната техника
(тактика). Така нареченият „тайминг” е показател за
пространствено – времевото ориентиране (възприятие)
на играча! Затова упражненията в началото трябва да се
изпълняват на малка площ с прости задачи, които
постепенно да стават по-сложни!



Методически указания

Учебното съдържание по хандбал в спортните училища осигурява необходимата
теоретическа и предметно-практическа обвързаност в условията на постепенно и
системно формиране у учениците на знания, умения и навици. Тя е насочена към
изграждането на високо ниво на теоретична, технико-тактическа, игрова, физическа
и психическа подготвеност в процеса на многогодишната спортна подготовка.
Учебното съдържание е структурирано така, че да следва и надгражда
взаимосвързани знания, умения и навици по хандбал, придобити в обучението от
пети до дванадесети клас.

• Усвояването на знания, умения и навици по хандбал протича в три етапа:

– първи етап - начално разучаване (НР)

– втори етап - задълбочено разучаване (ЗР)

– трети етап – затвърдяване и усъвършенстване (У).

Всеки от тези три етапа има различни цели, задачи и продължителност. Те се
постигат с точно определени средства (упражнения), методи и дозировка, при
специфични за всеки етап условия за изпълнение. Предвидените часове за
обучението са съобразени с основните закономерности на тренировъчния и
състезателен процес в различните етапи на многогодишна спортна подготовка.



Съдържание и структура на урока -
тренировката по хандбал

Тренировката по хандбал има свои характерни
особености, по които се отличава от другите спортни
дисциплини. Въпреки това тя се построява на
основата на общоприетите педагогически,
физиологични и психологични закономерности, които
осигуряват реализирането на образователните,
оздравителните и възпитателните задачи на
обучението и тренировката.

• В хандбалната практика са се утвърдили две 
основни форми:
– колективна (групова)

– индивидуална.



Съдържание и структура на урока -
тренировката по хандбал

В тренировката различаваме две взаимно свързани страни
- съдържание и структура.
• Към съдържанието на тренировката се отнасят преди

всичко физическите упражнения, но се включват и
други компоненти: разнообразната двигателна дейност
на играчите, тясно свързана с произтичащите от нея
функционални и психологични процеси; ръководната
роля на педагога; постигнатите резултати и др.

• Под структура на тренировката трябва да се разбира
най-рационалното синхронизиране на нейната форма и
съдържание с оглед на оптималното решаване от
звеното спортен педагог - спортисти на конкретните
задачи в нейните три части: подготвителна, основна и
заключителна.



Съдържание и структура на урока -
тренировката по хандбал

Подборът на средствата и методите в трите
структурни части е в най-тясна зависимост от
характера на тренировъчната работа. Според
тематичната насоченост класифицираме
тренировките по следния начин:

а) за физическа подготовка;

б) за техническо усъвършенстване;

в) за тактическо усъвършенстване;

г) комплексна тренировка (в различни
комбинации между „а”, „б”, „в”).



Съдържание и структура на урока -
тренировката по хандбал

Основен момент в подготовката на тренировката е съставянето на план-конспект.
При изготвянето на план-конспекта трябва да се имат предвид от спортния
педагог следните методични изисквания:
а) правилно да се формулират конкретните задачи;
б) подходящ подбор на средствата, с чиято помощ ще се осъществяват
набелязаните задачи;
в) оптимален брой и подреждане на упражненията в основната част;
г) да се използват разнообразни и рационални методи за обучение и
възпитание;
д) да се създават необходимите предпоставки за оптимална организация на
работата.

Необходимо е освен това упражненията да се изписват текстуално или чрез
скици (по-сложните в съчетан вид), при което да се спазва спортната
терминология; да се оказва в съответната графа дозировката (минути, брой на
повторенията, размерите на дистанцията); да се посочват точни и ясни
организационно-методични указания с оглед решаването на съответната задача,
съобразно възрастовите особености на занимаващите се, очакваните грешки и
др.



Основни насоки за отстраняване на по-типичните  
недостатъци на урока / тренировката по хандбал

В подготвителната част да се използва широк кръг от средства, които по структура и динамика на
движенията да са близки до специалните двигателни навици и качества. За целта са подходящи
следните упражнения:

а) по отношение на начина на придвижването: бягане с честа промяна на темпа, на посоката
(направо, вляво, вдясно), на положението на тялото (с лице, с гръб и т. н.), съчетано със заемане
на хандбален стоеж, придвижване в защитен хандбален стоеж по зрителен сигнал (странично и в
предно-задна посока);

б) упражнения по двойки: единоборство (петльов бой и др.), гоненица на малко пространство,
„огледало”, залъгващи движения, пазене на кръг (топка) от „противника” и др.;

в) спомагателни и имитационни упражнения: за развиване на усета за топката; за равновесие и
хандбална ловкост; придвижване с три крачки; изпълнения на различни елементи от техниката
(ловене, подаване и удари с отскок и без отскок) и др.;

г) общоразвиващи упражнения с топка (нормална или плътна) по възможност с хандбални
размери);

д) упражнения с елементи от хандбалната техника: подаване и ловене, водене, удари от място
и в движение, но с малко натоварване (разстояние, не по-голямо от 2 - 4 м).



Съдържание и структура на урока -
тренировката по хандбал

В основната част трябва да се отстраняват следните по-важни недостатъци:

а) при работа за атлетизъм има увлечения към преимуществено използване на средствата
на други спортове (лека атлетика, вдигане на тежести) вместо да се използват подходящи
технико-тактически упражнения за развиване на комплексните качества (отскокливост,
повратливост и др.), необходими в играта: поточно упражнение за бърз пробив,
последователна стрелба с отскок от 3 - 7 крачки, без прекъсване, многократно изпълнение на
хвърляне в цел, дрибъл от отсечки 5, 10, 15 м. серийно от 2 до 10 пъти в зависимост от
възрастта и разстоянието и др.;

б) допуска се изолираност на упражненията от условията на играта; прекалена
статичност, изразена в неправилно заемане на изходно положение (хандбален стоеж) -
краката са прави, липсват „танцуващите” крачки, неправилно подаване от място;
недостатъчно използване на трите крачки за завладяване на позиция или терен; подценяване
на играта с крака в защита и на играта без топка в нападение, които са основата на защитните и
нападателните действия, и др.;

в) самоцелност при изграждането на двигателните навици и липса на целенасоченост
при усъвършенстването им - техническите похвати се изучават сами за себе си - липсва
взаимната им връзка. За целта е необходимо съчетаното усъвършенстване на похватите -
финт с последващ удар, подаване със заемане на нова позиция, водене със завършващ удар
и т. н.;
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г) липса на разнообразие на използваните форми при изучаването
и усъвършенстването на елементите и особено на основните,
които трябва да доминират - подаване, ловене, удари. Как може
да се избегне това например по отношение на ударите? Чрез
поставяне на изисквания относно точността на попаденията - в
коя част от вратата съобразно пласирането на вратаря (горе или
долу, вляво или вдясно, в близкия или в далечния ъгъл, по
въздуха, с отразяване или чрез прехвърляне); даване на звуков, а
по-късно и на зрителен сигнал за мястото на попадението (малко
преди изпълнението, в момента на изпълнението); включване на
вратар, а по-късно и на противодействащ защитник (пасивна,
полуактивна и накрая активна съпротива);

д) недооценяване на фактора време, което се изразява в
използване на подскочната крачка при ловенето, спиране при
подаването, ловене на топката от място, допускане на летежна
фаза при приставните крачки, „гъст” и нисък дрибъл и т. н.
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Сериозни недостатъци се допускат по отношение на
творческото двуходово и многоходово мислене и неговото
реализиране, които са резултат на посочените по-горе
причини.

Кои са по-съществените моменти тук:

- не се работи за изграждане на по-голяма гъвкавост и
разностранност на двигателния навик - стрелба от линията
с обръщане вляво и вдясно, преодоляване на противника
от удобната и неудобната страна, промяна на
първоначалното движение за подаване или удар и т. н.;

- недостатъчно се предугаждат, не се предвиждат
противниковите действия (липсва тактическо мислене);
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Ограничени са възможностите за промяна на решението съобразно изменилата
се игрова ситуация. Средства, които могат да се използват за премахването на
тези недостатъци:

- упражнения в кръг (квадрат) с участието на 6-10 играчи с една топка;
изпълняване на разнопосочни подавания (явни и скрити), финтови движения и
др. (за разпределяне на вниманието, за ориентировка и бързина на реакцията);

- упражнения по двойки с топка: нападателят действа, защитникът
противодейства (при неуспех следва смяна);

- игра при числено превъзходство в облекчени условия – 2:1, 3:2, 4:3 (в защита
и в нападение);

- игра при намален състав с числено равенство - 3:3; 4:4;

- игра при намален състав, при числено равенство и при числено превъзходство в
ограничено пространство (пред вратарското поле), но само от едната страна -
вляво или вдясно от 7-метровата линия;

- усъвършенстване на заучени комбинации в игра и при изпълнение на 9 метрово
хвърляне с две и повече решения.
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Заключителната част най-често отсъства от
тренировката или се провежда формално -
малко ходене или бягане с дихателни
упражнения.! Целесъобразно е да се
използват някои състезателни упражнения
(игри) със статичен характер: изпълнение на
7-метрово хвърляне; дрибъл с двете ръце
едновременно, но с две топки; хвърляне на
топката в цел от разстояние 6, 7, 9, 20 м. и др.
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В заключение трябва да се подчертае
необходимостта от внедряването в
практиката на съвременната тренировъчна
методика, която изисква преди всичко
изграждането на двигателните навици и
физическите качества да става в най-тясна
връзка със специфичната двигателна дейност,
която хандбалистът извършва в състезанието.
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