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 РЕЗЮМЕ 
 

Подборът и селекцията са най-съществените елементи от многоструктурната 

система на спортната подготовка. С тяхна помощ се получава ясна оценка, определяща 

генетичните заложби на състезателите, които са в пряка зависимост за разкриването на 

игровия им потенциал и постигане на високи спортни резултати. Ето защо ние си 

поставихме за цел да  оптимизираме селекцията на състезателите от юношеския 

национален отбор по хандбал до 18 години, чрез разкриване особеностите на физическо 

развитие и специфичната им подготовка. 

Изследвани са 22 хандбалисти  на възраст 17-18 годишни от юношеския 

национален отбор на България на лагер-сбор в град Габрово. Състезателите преминаха 

спортно-педагогическо тестиране по 12 показателя, от които шест  антропометрични и 

шест  спортно- педагогически .  

Данните са обработени математико-статистически с програмата SPSS 23, като е 

приложен  вариационен анализ. Получените резултати показват, че максималните 

стойности на данни на националните ни състезатели по хандбал по някои основни 

антропометрични показатели са значително по-ниски от тези на неспортуващите деца от 

българското население. Забелязва се също така много висока вариация до V=67,76% при 

някои от спортно-техническите показатели, което показва, че има хандбалисти с много 

добри постижения, както и такива с посредствени резултати.  

За хандбалната игра антропометричните показатели ръст , тегло, както и 

дължините на крайниците са основни. Базирайки се на изследването, можем да кажем, 

че съществува потенциал при подбора на младите хандбалисти.  

 В спортната практика доброто познаване на физическото развитие и 

двигателните способности, позволява на спортните специалисти правилно и точно да 

планират, и реализират учебно-тренировъчния процес във времето. 

Ключови думи: хандбал, вариативност, антролометрични показатели, 

специфична подготвеност 
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 ABSTRACT 

 

Picking out and selection are the most essential elements of the multistructural system 

of sports training. With their help, a clear assessment is obtained, which determines the genetic 

talents of the athletes, who are directly dependent on the discovery of their game potential and 

the achievement of high sports results. That is why we set ourselves the goal to optimize the 

process of sports orientation and selection in handball, by revealing the peculiarities of physical 

development and their specific training. 

22 handball players aged 17-18 from the youth national team of Bulgaria at a training 

camp in the town of Gabrovo were studied. Competitors passed sports and pedagogical testing 

on 12 indicators, of which 6 for anthropometry and 6 for sports and technical training. The data 

was statistically processed with the program SPSS 21, variation analysis was applied. 

 For handball, anthropometric indicators of height, weight, and limb length are essential. 

Based on the research, we can say that there is potential in the selection of young handball 

players. 

 In sports practice, good knowledge of physical development and motor skills allows 

sports professionals to properly and accurately plan and implement the training process over 

time. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

    

 Важна съставна част на системата за спортна подготовка, която е свързана с 

процеса на обучение и тренировка е селекцията на подрастващите хандбалистr .Тя се 

изгражда върху основата на генотипни и фенотипни фактори. 

 В съвременните условия на висока конкуренция трудно може да се разчита на 

успех без да е налице една ефективна подсистема за спортен подбор, която да 

притежава добри възможности за естествена или специализирана селекция на 

подрастващите. 



 С  помощта на подбора и селекцията  се получава ясна оценка, определяща 

генетичните заложби на състезателите, които са в пряка зависимост за разкриването на 

игровия им потенциал и постигане на високи спортни резултати. Ето защо ние си 

поставихме за цел да  оптимизираме селекцията на състезателите от юношеския 

национален отбор по хандбал до 18 години, чрез разкриване особеностите на физическо 

развитие и специфичната им подготовка.  

Умението на треньора да подбере, измери и оцени обективно състоянието на 

бъдещите хандбалисти, да прогнозира тяхното развитие, както и да прилага точните 

средства и методи за обучение е особено важно за успешното управление на учебно-

тренировъчния процес. 

Тренировъчния процес предявява към младите хандбалисти изключително високи 

изисквания по отношение на двигателните и функционалните им възможности.  

Съвременния модел на елитни хандбалисти се характеризира не само с високо 

ниво на физическа подготовка, но и със съвършено владеене на основните технически 

похвати до степен на виртуозност. Това от своя страна позволява на играчите да 

реализират в оптимална степен своят игрови потенциал. 

Проучвания на редица спортни специалисти (Аврамова, 2020, Аспарухов, 2020, 

Борукова, Пейков,2020, Чанев, 2013, Антонова, 2015, Върбанов, 2015, Чанев,2013, 

Йотов, 2011) и др. са свързани с развитието на отделните физически качества и 

оптимални възрастови периоди. 

  

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Целта на настоящото изследване е да се оптимизира селекцията на състезателите 

от юношеския национален отбор по хандбал до 18 години, чрез разкриване особеностите 

на физическо развитие и специфичната им подготвеност. 

 Настоящото изследване е проведено в периода м. март 2022г. 

 Предмет на изследването са физическото развитие и специфичната 

работоспособност на подрастващи хандбалисти. 

 Обект на изследването са основните признаци на физическата и технико-

тактическата подготвеност в хандбална . 

 Изследвани са 22 хандбалисти включени в разширения състав на националния 

отбор на България за юноши, родени през 2004-2005 г. 

 



Таблица 1 

                                      Списък на показателите 

№   

Показатели \ Параметри 

Мерни 

 

 единици 

Точност на 

измерване 

Посока на 

нарастване 

1. Ръст см 0,1 + 

2. Тегло кг 0,1 + 

3. Размах на ръцете см 0,1 + 

4. Ширина на рамене cм 0,1 + 

5. Дължина на долен крайник cм 0,1 + 

6. Дължина на педя cм 0,1 + 

7. Совалка 10х15 метра 

Скок дължина от място 

Гладко бягане 20 м 

Гладко бягане 30 м 

30 m дрибъл 

Хандбално хвърляне 

сек. 0,01 - 

8. Скок дължина от място 

Гладко бягане 20 м 

cм. 1,0 + 

9 Гладко бягане 20 м сек. 0,01 - 

10 Хандбално хвърляне 

800 g хвърляне 

см. 0,01 + 

11 Придвижване в защита сек. 0,01 - 

12 Хвърляне на топка 3кг. cм. 1,0 + 

 

 За нуждите на изследването е проведено тестиране на всички хандбалисти по 12-

те показателя (табл1). 

 За реализиране на поставените цели и задачи са приложени следните методи на 

изследване: 

 проучване на специализираната литература 

 антропометрия 

 спортнопедагогическо тестиране 

Резултатите от изследването са подложени на математико-статистическа 

обработка  с програмата SPSS 23, като е приложен вариационен анализ. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

 В хандбалната игра двигателната дейност се проявява под формата на различни 

по структура и форма двигателни действия. Успешното им реализиране в практическата 

дейност зависи от нивото на владеене на техническите похвати, както и на специалните 

физически качества, които по своята същност се проявяват като упражнения, 

извършвани с различна мощност.  



Ето защо изследването на физическото развитие и специфичните двигателни 

умения и качества ще създаде реални предпоставки за оптимизиране на двигателната 

дейност на подрастващите хандбалисти, както и  подобряване на селекцията. 

Проблемите на селекцията в хандбала могат да се решават по успешно чрез 

прилагането на теорията за контрола. Според Я. Брогли [1992] контролът обхваща 

следните три функции на управлението: 

- Измерване 

- Оценка 

- Оптимизиране 

От гледна точка на теорията за контрола подсистемата оценяване изпълнява 

ролята на посредник между другите две подсистеми, като по този начин подпомага 

вземането на стратегически решения както за селекцията така и при управлението на 

обучението и тренировката. 

В нашия случай измерването на различните сегменти на тялото на хандбалистите 

ни дава информация за соматометричните и някои физиометрични признаци. 

Използваните спортно-педагогически тестове са с висока статистическа надеждност, и 

чрез тях определяме нивото на двигателната подготовка на хандбалистите. 

Резултатите, представени в табл.2, показват, че при всички изследвани показатели 

разпределението на стойностите е нормално и близко до нормалното. Хандбалът е спорт, 

при който основните антропометрични данни, които се изискват са ръст, тегло, дълги 

крайници и положителен хоризонтален разтег. При анализа на данните на табл.2 става 

ясно, че средният ръст на изследваната група е  182,90см., но се наблюдава голям 

диапазон в размаха от 23см. Най-високият ни състезател е 193см, а най-ниският е 170 см.  

При направеното сравнение с  неспортуващи юноши от (Начева и кол, 2012), прави 

впечатление, че най-високият ръст е 194,2 см., което ясно показва, че съществува 

потенциал при подбора на високоръстови хандбалисти. Много важен показател за 

хандбалиста особено при боравенето с топката е дължината на педята и тук можем да 

кажем, че хандбалистите изостават. Максималната дължина на педята при състезателите 

е 26,00см., а при неспортуващите е 27,20 см, което потвърждава нашите мисли по 

отношение на селекцията.  

 

Табл.2 Средни стойности и показатели разсейване по изследваните признаци  



№ Антропометрични 

показатели 

 

Брой 

и.л. 

X  
X min Xmax R S V% 

1 Ръст 22 
182,90 170,00 193,00 23,00 5,60 

3,06 

2 Тегло 22 
74,00 60,00 95,00 35,00 8,18 

11,05 

3 Размах на ръцете 22 
184,09 173,00 196,00 23,00 6,75 

3,66 

4 Ширина на рамене 22 
44,63 41,00 49,00 8,00 2,17 

4,86 

5 Дължина на долен 

крайник 

22 
103,45 96,00 111,00 15,00 3,52 

3,40 

6 Дължина на педя 22 
23,18 21,00 26,00 5,00 1,33 

5,73 

7 Совалка 10х15 22 
30,90 28,00 34,00 6,00 1,47 

4,75 

8 Скок дължина от 

място 
22 

244,63 215,00 280,00 65,00 21,20 
8,66 

9 Гладко бягане 20 м 22 2,97 2,65 3,39 74,00 20,10 
67,76 

10 Хандбално хвърляне 22 42,36 33,00 50,00 17,00 3,84 
9,06 

11 Придвижване в 

защита 
22 

9,54 8,00 11,00 3,00 0,67 
7,02 

12 Хвърляне на топка 

3кг. 
22 

8,90 7,00 11,00 4,00 1,06 
11,91 

 

 

Фигура 1 Вариативност на антропометричните и спортно-техническите показатели  

 

За по-голяма прегледност данните са представени на фиг.1, която разкрива 

вариативността на изследваните лица. 

Резултатите от нашето изследване (фиг.1) дават основание да считаме, че като 

цяло изследваната съвкупност е хомогенна по изследваните признаци. Изключение 

правят „скока на дължина от място“  V = 11,47%  и „хвърляне на топка 3 кг.“ V = 11,91%, 
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което говори за относителна нееднородност по показателите за физическа подготвеност. 

При показателя носещ информация за бързината на бягането коефициента на вариация е 

V = 67,76% , което говори, че разсейването на признака е голямо и извадката е силно 

нееднородна. Това се дължи на обстоятелството, че има хандбалисти с много добри 

постижения, както и такива с посредствени резултати. Този факт можем да го отдадем 

на бързината на реакцията при стартирането, стартовото ускорение, както и взривната 

сила на долните крайници 

Получените резултати от нашето изследване на антропометричните показатели и 

специфичната подготвеност на 17-18 годишни хандбалисти от националния отбор на 

България ни позволява да смятаме, че изследваната група е хомогенна по повечето 

изследвани показатели. Колебание се наблюдава при тестовете „скок от място с два 

крака“ и „хвърляне на топка 3 кг.“. При показателя, носещ информация за бързината на 

бягането, коефициента на вариация е V = 67,76% , което говори, че разсейването на 

признака е голямо и извадката е силно нееднородна. Това се дължи на обстоятелството, 

че има хандбалисти с  добри постижения, както и такива с посредствени резултати. Този 

факт можем да го отдадем на бързината на реакцията при стартирането, стартовото 

ускорение, както и взривната сила на долните крайници . 

Развитието на координационните способности на горни и долни крайници е важно 

условие за повишаване нивото на техническите умения и скоростно-силовите качества 

на подрастващи хандбалисти.  

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Особеностите на телосложението до голяма степен се явяват предпоставка за 

успешната изява на хандбалиста. В нашето изследване констатираме, че съществува 

потенциал в антропометричните показатели в юношеския национален отбор по хандбал 

до 18 години, като това създава необходимите предпоставки за диференциран подход 

при селекцията на талантливи деца за играта хандбал. 

Съобразявайки се с възрастовите особености на хандбалистите препоръчваме 

бъдещия учебно-тренировъчен процес да е насочен към повишаване и подобряване 

нивото на признаците на физическата и технико-тактическата подготвеност. Това според 

нас може да се постигне чрез интензификация на учебно-тренировъчния процес. 



Насоката на треньорите трябва да бъде към прилагане на повече упражнения за 

специална бързина с и без топка (стартова бързина с оглед по-малката дистанция на 

пробягваното разстояние – 20 метра),  упражнения за подобряване на скоростно- 

силовите възможности на хандбалистите. Трябва да се акцентира и върху подобряването 

и усъвършенстването на основните хандбални похвати, като специфичните хандбални 

упражнения задължително да се изпълняват на висока скорост. 

 Управлението на тренировъчния процес от страна на треньорите трябва да бъде 

свързано с неговото регулиране, т.е. със структурирането и коригирането на 

тренировъчните занимания. Много  важен момент в провеждането на тренировките е да 

бъдат съобразени с възрастта на състезателите и  тяхната квалификация. 
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