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могли выполнить правильный выстрел, который позволил им попасть максимально возможное 

количество очков на дистанциях, 70 и 50 м. По данным расчетов вероятность успешного выступ-

ления на соревнованиях будет зависеть именно от этих дистанций.  

2. На результат спортсменок оказывает сильное влияние и физическая подготовленность, кото-

рая позволяет спортсменкам, справляться с соревновательной физической нагрузкой и влияет на 

техничность исполнения выстрела. Только хорошая физическая подготовленность позволит 

спортсменкам эффективно осуществлять техничную стрельбу на соревнованиях под воздействием 

внешних факторов (ветер). 

3. Для успешного выступления спортсменок в упражнении М–1 необходимо тренироваться на 

всех дистанциях, входящих в данное упражнение. Особое внимание необходимо уделять дистан-

циям 70 и 50 м, так как между результатами на этих дистанциях и их суммой существует очень 

сильная корреляционная связь. 

В заключении отметим, что корреляционный анализ выступления спортсменок в упражнении 

М–1 позволил определить, какие дистанции наиболее сильно коррелируют с общей суммой. Дан-

ный анализ позволяет с вероятностью утверждать, что успешность выступления спортсменок в 

упражнении М–1 на четырех этапах кубка мира во многом зависела от результатов, показанных 

ими на дистанциях 70 и 50 м. 

С долей вероятности можно утверждать – именно дистанции 70 и 50 м  будут оказывать влия-

ние на успешность выступления спортсменок в упражнении М–1 и на других соревнованиях.  
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Вступ. Для досягнення максимальних показників потрібно враховувати зміни правил змагань 

та їх вплив на спортивний результат виду спорту [5]. 

Набувають актуальності наукові дослідження спрямовані на вивчення спортивних результатів 

та взаємозв’язку їх компонентів у різних видах спорту  [5]. Проте, в сучасному п’ятиборстві вияв-

лено прогалини щодо науково–методичних розробок спрямованих на виявлення впливу, правил 

проведення змагань на спортивний результат та удосконалення процесу підготовки з урахуванням 

зміни спортивних результатів [4]. 

Мета роботи: охарактеризувати зміни результатів провідних спортсменів світу в сучасному 

п'ятиборстві з урахуванням змін правил змагань, що відбулися у 2001, 2008 та 2009 роках. 

Методи дослідження: Теоретичний аналіз і узагальнення науково методичної літератури і 

офіційних документів; документальний метод; методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. За столітню історію розвитку сучасного 

п’ятиборства, правила проведення змагань неодноразово змінювалися і зазнавали корекцій та до-

повнень зі сторони Міжнародної федерації сучасного п’ятиборства (UIMP). Зміни, що відбувалися 

за цей період були спрямовані на об’єктивізацію системи оцінювання результатів, збільшення ви-

довищності змагань для глядачів і засобів масової інформації. Зазначимо, усі зміни які відбулися, 

суттєво впливали на спортивні результати п’ятиборців у окремих дисциплінах та спортивному ре-

зультаті вцілому [4, 6, 7]. П
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Зміни в правилах змагань, що відбулися за останнє десятиліття призвели до того, що в сучас-

ному п'ятиборстві змінилося розподілення внеску дисциплін у загальний результат п’ятиборців та 

зменшилась кількість дисциплін, в яких виступає спортсмен під час змагань, відповідно коректив 

зазнала і структура виду спорту. Закономірно, що ці зміни вплинули на виконання змагальної 

вправи більшості спортсменів і відобразилися на кінцевому спортивному результаті п'ятиборців 

[4, 5]. Однак, в наукових дослідженнях ці зміни не знайшли свого належного відображення. Таким 

чином, їх вплив на спортивний результат в сучасному п'ятиборстві вимагає поглибленого вивчен-

ня та аналізу. 

Для дослідження впливу змін правил змагань на спортивний результат у сучасному 

п’ятиборстві було проведено порівняльний аналіз результатів спортсменів у змаганнях Чемпіо-

натів світу – 2000 року (м. Песаро), 2008 року (м. Будапешт), 2009 року (м. Лондон) та 2010 року 

(м. Ченгду) (табл. 1). 

Зміни результатів визначалися на прикладі переможців та середньоарифметичного показника 

трьох та десяти кращих спортсменів–п’ятиборців відповідних змагань. 

Аналіз даних, цих змагань проводився для того, щоб показати загальний приріст результату за 

останнє десятиліття та порівняти результати спортсменів у залежності від правил змагань у сучас-

ному п’ятиборстві. Також, одним з чинників, що вплинув на вибір даних змагань стало те, що ці 

змагання відповідають одному рівню та є основними змаганнями у річному макроциклі спортс-

менів (окрім Чемпіонату світу 2008 року, оскільки в цей рік основними змаганнями були Ігри 

ХХІХ Олімпіади (м. Пекін, КНР)) [2]. За результатами отриманих даних можна спостерігати ди-

наміку результатів у ключові моменти останнього десятиліття та його зміни у відповідності до 

змін правил змагань (табл. 1). 

 

Таблиця – Різниця результатів провідних спортсменів на Чемпіонатах Світу різних років. 

 

Місце прове-

дення 

 

 

Спортсмени 

Песаро 

2000 р. 

Будапешт 

2008 р. 

Лондон 

2009 р. 

Ченгду 

2010 р. 

2000 – 

2010 р. 

результат приріст результат приріст результат приріст результат приріст 

Переможець 5577 219 5796 340 6136 –320 5816 239 

Призова трійка 5524 162 5686 431 6117 –355 5762 234 

Перша десятка 5403 165 5568 479 6047 –405 5642 239 

 

Порівнюючи результати 2000 та 2008 років, варто зауважити, що між ними, в 2001 році, відбу-

лися зміни у правилах проведення змагань, а саме підвищення максимально можливої кількості 

балів у верховій їзді з 1100 до 1200 очок [1, 2, 3]. Ці зміни суттєво вплинули на загальний спор-

тивний результат п’ятиборців, оскільки за рахунок верхової їзди (конкуру) спортсмени змогли 

збільшити свій загальний здобуток на 100 очок. Отже, між Чемпіонатами світу у м. Песаро (2000 

р.) та м. Будапешт (2008 р.) спостерігається суттєве покращення результатів. Різниця в результатах 

виглядає наступним чином: між переможцями – 219 очок, між призовою трійкою – 162 очка, та 

між кращою десяткою – 165 очка. На підставі цих результатів слід зауважити, що загальний при-

ріст результату у п’ятиборців за 8 років з 2000 по 2008 роки, склав в середньому 165 очок. Ці ре-

зультати дозволяють стверджувати, що за перші вісім років ХХІ століття результати в сучасному 

п’ятиборстві суттєво покращилися, хоча і «левова» частка цього покращення (100 очок) припадає 

на покращення за рахунок зміни правил у верховій їзді (конкурі). Покращення результатів за цей 

період, також пов’язане із вдосконаленням системи підготовки спортсменів у певних видах сучас-

ного п’ятиборства та науково–технічним прогресом, який відобразився у плаванні, де спортсмени 

використовували гідрокостюми [7]. 

Різниця результатів між Чемпіонатами світу 2008 та 2009 років, була ще більш суттєвою, у 

порівнянні з попередньою. Такий суттєвий приріст результатів протягом одного року пов’язаний 

із зміною правил проведення змагань, що відбулися у 2008 року після Ігор XXIX Олімпіади (м. 

Пекін, КНР) та за якими, п’ятиборці виступали на Чемпіонаті світу 2009 року (м. Лондон) [6]. Різ-

ниця між переможцями змагань 2008 та 2009 років, склала – 340 очок, між призовими трійками – 

431 очок, та між першими десятками – 479 залікових очка. Ці результати як і попередні «яскраво» 
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демонструють нам вплив змін правил змагань на спортивні результати у сучасному п’ятиборстві. 

Отже, результат провідних п’ятиборців світу протягом року виріс в середньому на 479 очок, що 

виглядає приголомшливо на тлі результатів, які спортсмени показують в останні роки. Проте, по-

трібно враховувати те, що такий вагомий приріст результатів викликаний значно заниженим нор-

мативом у комбінованому виді (на 360 очок), а не підвищенням рівня майстерності спортсменів–

п’ятиборців [1, 3]. 

Для нормалізації та повернення результатів п’ятиборців у звичні для них межі, в 2009 році 

Міжнародна федерація сучасного п’ятиборства внесла корективи в правила нарахування очок у 

комбінованому виді (підвищила норматив, щоб результат знизився на 360 очок) [1, 3]. Відповідно 

із зміною нормативу змінилися і результати п’ятиборців [5]. Отже, різниця результатів між 

Чемпіонатами світу 2009 року (м. Лондон) та 2010 року (м. Ченгду) виглядала наступним чином: 

між переможцями змагань – 320 очок, між призовими трійками – 355 очок, та між першими десят-

ками – 405 залікових очка. Проте, цю різницю потрібно розглядати у від’ємних показниках, 

оскільки результати між цими змаганнями знизилися, що виглядає цілком закономірно, враховую-

чи підвищення нормативу у комбінованому виді. 

У 2010 році, після двох змін правил змагань 2008 та 2009 років, результати спортсменів у су-

часному п’ятиборстві нормалізувалися та почали відповідати дійсним можливостям спортсменів. 

Відповідно, щоб показати різницю в результатах та їх приріст за останнє десятиліття було прове-

дено порівняння результатів Чемпіонатів світу 2000 року (м. Песаро) та 2010 року (м. Ченгду). 

Отже, нехтуючи фактом зміни правил змагань і введенням в сучасне п’ятиборство нової дисци-

пліни – комбінований вид, явно прослідковується збільшення рівня результатів у всіх провідних 

спортсменів світу. Так різниця результатів складає: між переможцями – 239 очка, між призовою 

трійкою 238 очок та між результатами кращої десятки 239 очки. Причому загальне, середнє збіль-

шення результату становить 239 очок, що в переводі на одну з п’яти дисциплін є дуже суттєвим 

показником для п’ятиборців. Якщо перевести цю різницю очок на результати дисциплін сучасного 

п’ятиборства, то ми отримаємо наступні показники : плавання – на 19,3 с швидше подолання ди-

станції у 200 м вільним стилем, стрільба до 2008 року – на 20 вибитих балів більше за суперника, 

при максимальному показнику 200 балів і середньому у 183 бали, фехтування – 9 виграшних 

поєдинків при максимальній кількості боїв 31 – 35 (в залежності від кількості учасників), конкур – 

9 повалених перешкод із 12 – 15 які потрібно подолати, біг до змін правил 2008 року або комбіно-

ваний вид – 60 с переваги над суперником при загальній довжині дистанції 3 км. та урахуванням 

того, що ці види є завершальними і спортсмени долають дистанцію з відповідним до чотирьох по-

передніх дисциплін гандикапом [1, 2, 3]. Аналізуючи підвищення результатів за останнє деся-

тиліття у сучасному п’ятиборстві, нівелюючи супутніми чинниками формування результату, мож-

на зауважити, що він зростав протягом річних макроциклів (за період 2000–2010 років) у середнь-

ому на 24 очка. Це обумовлене вдосконаленням різних сторін підготовленості. 

Висновок. Результати п’ятиборців на Чемпіонатах світу за останні десять років змінювалися 

відповідно до змін у правилах змагань. Після змін правил змагань 2001 року та особливо – 2008 

року результати спортсменів суттєво зросли, що обумовлено, також, появою нової дисципліни 

(комбінованого виду). Проте, після змін що впроваджено у 2009 році знизилися та у підсумку 

склали для провідних спортсменів 234–239 очок.  

За останнє десятиліття результат у трьох досліджуваних групах зазнавали змін, проте у підсум-

ку значення приросту збільшився на однакову суму очок. Це вказує на загальне покращення рівня 

підготовленості усіх спортсменів у різних дисциплінах цього виду спорту, а не одного, окремо 

взятого п’ятиборця.  
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Wstęp. Problematyka obciążeń treningowych zajmuje się większością parametrów treningu i to od-

powiednie obciążenia treningowe są przyczyną procesów adaptacyjnych zachodzących u zawodników. 

The issue of the training load concerns most of parameters of sport training. Hence, adequate training 

load impacts sportsmen's adaptation processes.Obciążenia treningowe są kompleksowym obrazem tren-

ingu.Thus, training load constitutes a comprehensive picture of the training.Dąży się do optymalizacji 

treningu polegającej na ustalaniu takiego modelu obciążeń, który w sposób najbardziej efektywny prowa-

dzi do specyficznej adaptacji organizmu zawodnika (Płatonow, Sozański 1991).The aim is optimization 

of the training, which consists in developing a model of the training load whereby the specific adaptation 

of the sportsman organism is achieved in the most effective way (Płatonow, Sozański 1991).Obciążenia 

treningowe wg Sozańskiego (1999) to wielkość pracy określonego rodzaju i intensywności, jaką wykonał 

zawodnik w danym ćwiczeniu, jednostce treningowej czy cyklu.According to Sozański (1999), the train-

ing load is the amount of work of particular type and intensity completed by a sportsman in a particular 

exercise, training unit or training cycle. 

Dlatego tak ważna jest kontrola obciążeń treningowych oraz poszukiwanie związków między ich 

rodzajem, wielkością i strukturą a poziomem przygotowania sportowego.Therefore, monitoring the train-

ing load, studying correlations between different types of the training, its volume, structure and level of 

sportsmanship become so vital. Wyniki tych analiz mogą stanowić cenne źródło informacji niezbędnych 

do kierowania procesem treningowym.Results of these analyses may constitute valuable source of infor-

mation necessary to manage the training process.Analiza porównawcza zrealizowanego treningu 

zawodnika na najwyższym poziomie sportowym może być wykładnią projektowania nowych cykli 

szkoleniowych dla tego zawodnika jak również może być wskazówką dla innych trenerów i zawodników 

poszukujących informacji do optymalizacji własnego treningu sportowego.Comparative analysis of the 

training completed by a world–class sportsman provides a model to develop new training cycles for him 

or her, or it may serve as a model for other coaches and discus throwers who search for optimization of 

their own training methods. 

Cel pracy. Celem pracy jest określenie i analiza wielkości obciążeń treningowych w rocznym cyklu 

treningowym u zawodnika na najwyższym poziomie sportowym. The aim of this study is to determine 

and analyze the volume of training load in a year–long training cycle of the world–class discuss thrower. 

Materiał badań. Analizę zmian obciążeń treningowych w rocznym cyklu treningowym przeprow-

adzono na przykładzie jednego z najlepszych zawodników na świecie.The analysis of the training load in 

a year–long training cycle was completed on the example of one of the best discus throwers in the world 

over.Dyskobol ten wynikiem 69,83 m jest aktualnym rekordzistą Polski.Currently, his best result of  

69,83m makes him the Polish national record holder.W 2010 roku zdobył w Barcelonie Mistrzostwo 

Europy, w 2009 roku w Berlinie zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata a w 2008 roku w Pekinie 

zdobył srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. He won the European Championships in Barcelona in 2010, 

a silver medal at the World Championships in Berlin in 2009, and a silver medal at the Olympic Games in 

Beijing in 2008. Dotychczas zdobył 5 tytułów mistrza Polski oraz 7 krotnie poprawiał rekord Polski.So 

far, he has won 5 Polish championship titles and seven times he has beaten Polish national record. 

Zawodnik ten znajduje się na 17 miejscu list statystycznych zawodników wszechczasów, których średnia 

najlepszych dziesięciu rzutów (Top–10 average) przekraczyła 66m (Tanava 2010).P.M. ranks 17th in the 

All–Time World Ranking, which features discus throwers whose average result of their top 10 throws 

exceeds 66m (Top–10 average) (Tanava 2010). Metody badańresearch methods.W analizie wykorzystano 

roczne makrocykle treningowe z lat 2008 i 2009. Obróbce statystycznej poddano szczegółowo wszystkie 

środki treningowe wykorzystywane w treningu w badanym okresie, ich zestawienia ilościowe (tony, 

godziny, liczba powtórzeń) w okresach miesięcznych każdego makrocyklu. The year–to–year training 
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