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Аналіз техніки старту та стартового прискорення спортсменок-бігунок
Харківської області на дистанції 100 м з бар'єрами

Розглянемо бар'єрний біг на дистанції 100 метрів у жінок як цілісну
атлетичну вправу. Він ділиться на наступні фази: старт, стартовий розбіг до 1-
го бар'єру, подолання бар'єрів, біг між ними і фініш після 10-го бар'єру. Можна
розглядати бар'єрний біг як аналог спринтерського, де виділення фази старту і
стартового прискорення, біг по дистанції і фінішування, ефективність старту і
стартового прискорення визначаються прирощенням швидкості. Як відомо, в
спринтерському бігу збільшення швидкості досягається у спортсменів різної
кваліфікації на різних ділянках – чим вище кваліфікація, тим ділянка
більше [1].

Вивчаючи якість старту і стартового прискорення спортсменок різної
кваліфікації і різної підготовки, було встановлено, що прирощення
максимальної швидкості досягається у кваліфікованих спортсменок до 4-го
бар'єру. В результаті аналізу науково-методичної літератури було встановлено,
що біомеханічне вивчення старту і стартового прискорення у спортсменок
різної кваліфікації недостатньо досліджено. Тому, проводячи дослідження
якості виконання старту і стартового прискорення у бар'єристок Харківської
області, було виконано порівняльний аналіз виконання цієї частини техніки
бар'єрного бігу у бар'єристок 2-х груп: у перший групі були провідні
бар'єристки України, у другій групі – бар'єристки Харківської області.

Метою нашого дослідження було визначити шляхи подальшого
вдосконалення спортивної майстерності харківських бар'єристок. Для цього
були вирішені наступні завдання.

1. Вивчити просторові, часові та просторово-часові кінематичні
параметри старту та стартового прискорення у бар'єристок Харківської області і
найкращих бар’єристок України.

2. Визначити та проаналізувати критерії технічної ефективності
бар'єрного бігу у харківських спортсменок.

3. Узагальнити результати дослідження з метою визначення висновків та
практичних рекомендацій [2].

Результати педагогічного експерименту обробляються за допомогою
математичної статистики з обчисленням наступних показників:

- середнього арифметичного показника:
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- середньоквадратичного показника:
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- коефіцієнта варіації:
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де хі – показник  варіації(признак), nі – частота повторень показників варіації в у
варіаційному ряді [3].

У підсумку були виконані розрахунки КТЕ1 (коефіцієнту технічної
ефективності) перших трьох бар'єрів, КТЕ2 бігу між бар'єрами і КТЕ3 різниця
біга з бар’єрами і звтчайного бігу.

КТЕ1 = Vпр.бар. / Vм. / Б. → 1,0 швидкість подолання бар'єру поділена на
швидкість між бар'єрами і він прагне до одиниці.

КТЕ2 = Vм. / Б. / Vгл. / Б. (30м) → 1,0 швидкість між бар'єрами поділена на
швидкість гладкого бігу 30 метрів і він прагне до одиниці.

КТЕ3= Vб/б (35м).- Vгл./б. (35м) → 1,0 – 1,1 від швидкості бар’єрного бігу
(35м) віднімаємо швидкість гладкого бігу (35м) і він прагне від одиниці до 1,1.

Математичні обчислення показали, що середнє значення КТЕ становить: у
висококваліфікованих бар’єристок України КТЕ1=0,9; КТЕ2=0,906, КТЕ3=1,1;
а у бар’єристок Харківської області КТЕ1=0,766; КТЕ2=0,82, КТЕ3=1,27.

Визначення коефіцієнтів технічної ефективності показують, що
бар'єристки Харківської області поступаються бар'єристкам збірної України у
трьох показниках КТЕ.

Отриманні результати дозволяють розробити практичні рекомендації щодо
вдосконалення технічної майстерності харківських бар’єристок .
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