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Annotation
Following the eﬆablishment of a phenomenal record in the 100 m (9.58 s) by Usain Bolt in 2009, this athletics
discipline allegedly "ﬆopped developing". Athletes were in a ﬆate of shock, which was caused by the results of the
faﬆeﬆ man in the world and his dominance in almoﬆ all important ﬆarts. However, in recent years, there has been a
ﬆeady and consiﬆent progress in the 100-meter dash, both among men and women, as eloquently demonﬆrated by
the competition at the laﬆ Olympic Games in Tokyo.
Scientiﬁc and technological progress allows us to analyze and make adjuﬆments to the training and competitive
process with maximum eﬃciency, which makes extremely ﬆrong competition between world-class sprinters. Comparative characteriﬆics of the kinematic indicators of the ﬆarting run of sprinters of diﬀerent qualiﬁcations allows
to determine the reserves and ways to progress at diﬀerent ﬆages of long-term training.
Objective: to determine the diﬀerences in the kinematic indicators of the ﬆarting run in sprinters of diﬀerent
qualiﬁcations to improve the technique of running short diﬆances.
Material and methods. In the course of the presented research methods of theoretical analysis and generalization of data of scientiﬁc and methodical literature and other sources, pedagogical methods, method of telepodometry
and methods of mathematical ﬆatiﬆics were used.
The article combines the results of research of sprinters of diﬀerent qualiﬁcations conducted on the basis of the
Athletics Department of the Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports of diﬀerent years and the results
of analysis of biomechanical report of the IAAF World Championship 2017.
At the end of the research, the kinematic indicators of the ﬆarting run of runners for short diﬆances from the
second category to MSMK were analyzed, such as: time of overcoming diﬀerent segments of running at 100 m,
frequency and length of ﬆeps, duration of support and ﬂight, etc.
It is eﬆablished that the ﬁnal result does not depend on speciﬁc spatio-temporal indicators of running technique,
as an example, world ﬁnaliﬆs can display a wide range of resiﬆance time from 0.084 s to 0.104 s. Successful performance and high results depend on dozens of indicators that should be optimally combined in a short 10-second
period of time.
That is, shorter phases of support are typical for faﬆer athletes of short ﬆature, and phases of ﬂight - for sprinters
with high growth.
Key words: ﬆarting run, 100 m run, kinematic indicators of technique, long - term preparation.
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Анотація
Після встановлення феноменального рекорду у бігу на 100 м (9,58 с) Усейном Болтом у 2009 році, ця
дисципліна легкої атлетики нібито «зупинилась у розвитку». Спортсмени знаходилися у певному шоковому
стані, який був викликаний результатами найшвидшої людини у світі та його домінуванням на практично усіх
важливих стартах. Однак, останніми роками спостерігається стабільний і послідовний прогрес результатів
у бігу на 100 м, як серед чоловіків, так і серед жінок, про що красномовно свідчать змагання на останніх
Олімпійських іграх у Токіо.
Науково-технічний прогрес дозволяє аналізувати та вносити корективи у тренувальний і змагальний
процес з максимальною ефективністю, що робить надзвичайно потужною конкуренцію між спринтерами
світового рівня. Порівняльна характеристика кінематичних показників стартового розбігу у спринтерів різної
кваліфікації дозволяє визначити резерви та шляхи для прогресу на різних етапах багаторічної підготовки.
Мета дослідження – визначити відмінності кінематичних показників стартового розбігу та бігу по
дистанції у спринтерів на різних етапах багаторічної підготовки для удосконалення техніки бігу на 100 м.
Матеріал і методи. У ході представленого дослідження застосовувалися методи теоретичного аналізу
та узагальнення даних науково-методичної літератури та інших джерел, педагогічні методи, метод
телеподометрії і методи математичної статистики.
Стаття поєднує результати досліджень спринтерів різної кваліфікації, проведених на базі кафедри легкої
атлетики Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту різних років, та результати аналізу
біомеханічного звіту чемпіонату Світу ІААФ 2017 року.
У ході проведених досліджень, аналізувалися кінематичні показники стартового розбігу бігунів на
короткі дистанції від ІІ розряду до МСМК, такі як: час подолання різних відрізків бігу на 100 м, частота і
довжина кроків, тривалість опори і польоту та ін.
Встановлено, що кінцевий результат не залежить від конкретних просторово-часових показників техніки
бігу, як приклад, світові фіналісти можуть відображати широкий діапазон показника часу опори від 0,084 с
до 0,104 с. Успішний виступ і високий результат залежать від десятків показників, які мають оптимально
поєднатися у короткий 10-ти секундний проміжок часу. Тобто коротші фази опори притаманні для швидших
спортсменів невисокого зросту, а фази польоту – для спринтерів з високим зростом.
Ключові слова: стартовий розбіг, біг на 100 м, кінематичні показники техніки, багаторічна підготовка.
Аннотация
После установления феноменального рекорда в беге на 100 м (9,58 с) Усейном Болтом в 2009 году, эта
дисциплина легкой атлетики как-будто остановилась в развитии. Спортсмены находились в определенном
шоковом состоянии, вызванном результатами самого быстрого человека в мире и его доминированием на
практически всех важных стартах. Однако, в последние годы наблюдается стабильный и последовательный
прогресс результатов в беге на 100 м как среди мужчин, так и среди женщин, о чем красноречиво
свидетельствуют соревнования на последних Олимпийских играх в Токио.
Научно-технический прогресс позволяет анализировать и вносить коррективы в тренировочный и
соревновательный процесс с максимальной эффективностью, что значительно усиливает конкуренцию
между спринтерами мирового уровня. Сравнительная характеристика кинематических показателей
стартового разбега у спринтеров разной квалификации позволяет определить резервы и пути прогресса на
разных этапах многолетней подготовки.
Цель исследования – определить отличия кинематических показателей стартового разбега у спринтеров
разной квалификации для усовершенствования техники бега на короткие дистанции.
Материал и методы. В ходе представленного исследования применялись методы теоретического анализа
и обобщения данных научно-методической литературы и других источников, педагогические методы, метод
телеподометрии и методы математической статистики.
Статья объединяет результаты исследований спринтеров разной квалификации, проведенных на базе
кафедры легкой атлетики Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта разных
лет, и результаты анализа биомеханического отчета чемпионата Мира ИААФ 2017 года.
В ходе проведенных исследований анализировались кинематические показатели стартового разбега и
бега по дистанции спринтеров от ІІ разряда до МСМК, такие как: время преодоления отдельних отрезков в
беге на 100 м, частота и длина шагов, время опоры и полета и т.д.
Установлено, что конечный результат не зависит от конкретных пространственно-временных показателей
техники бега; например, мировые финалисты могут проявлять широкий диапазон показателя времени опоры
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от 0,084 с до 0,104 с. Успешное выступление и высокий результат зависят от десятков показателей, которые
должны соединиться в короткий 10-секундный промежуток времени. То есть, более короткие фазы опоры
характерны для более быстрых спортсменов невысокого роста, а фазы полета – для спринтеров с высоким
ростом.
Ключевые слова: стартовый разбег, бег на 100 м, кинематические показатели техники, многолетняя
подготовка.
Вступ
Після закінчення спортивної
кар’єри У. Болтом спостерігалося
певне зниження уваги до виступів бігунів на короткі дистанції.
Однак, Ігри ХХХІІ Олімпіади у
Токіо стали точкою відліку відновлення зацікавленості глядачів, медіа та самих спортсменів
до найпопулярнішої дисципліни
у програмі легкоатлетичних змагань.
Як відмічають вчені, знання
про зміст і результати змагальної
діяльності в кожному окремому виді спорту необхідні, перш
за все, для ефективної реалізації загальної стратегії підготовки – вибору засобів, розробки
індивідуального плану змагань,
методів тренування, параметрів
тренувальних навантажень, використання
позатренувальних
чинників, внесення своєчасних
корективів у плани підготовки [6,
10, 11].
Незважаючи на значний практичний досвід і численні роботи,
присвячені проблемам підготовки
висококваліфікованих бігунів на
короткі дистанції (Е.С. Озолін,
2011 [5]), розробці основних положень організації тренувального процесу в макроциклах (Л.П.
Матвєєв, 2010 [4]; В.Н. Платонов,
2015[6]), питанням управління й
контролю в спортивному тренуванні (С.В. Караулова, 2020 [3]),
методиці розвитку фізичних якостей та функціонального стану
(Ю. В. Верхошанский, 2013 [2];
Д.І. Степаненко, 2019 [8]), – планування та зміст тренувальних
навантажень швидкісно-силового
характеру в річному циклі розроблені недостатньо.
В.В. Гамалій [9] серед основних питань, які потрапляли у
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коло досліджень вчених, виділяє
вивчення фаз бігового кроку, як
окремо, так і у структурі цілісного руху, характер опорних реакцій, відштовхування, як основного механізму надання швидкості
руху тілу бігуна, способи оптимізації техніки бігу і підвищення
її результативності. Автор також
зазначає, що такі ж питання лишаються актуальними і сьогодні,
а сама проблема підвищення максимальної швидкості бігу не вичерпає себе ніколи.
У дослідженнях Степаненка
Д.І. [7] для покращення ефективності виконання стартового розбігу спринтерам різної кваліфікації
рекомендується звернути увагу на
збільшення темпу, зниження показника тривалості бігових кроків
і тривалості опори та показника
бігової активності, за умови поступового покращення інших показників.
Крім того, Дороніна О.А. [1]
вказує на те, що специфіка взаємодії з опорою у більшості досліджень вивчалася шляхом аналізу
силових характеристик, прискорень загального центра маси тіла
спортсмена чи його окремих сегментів і т.д.
Однак існують лише фрагментарні дослідження щодо особливостей кінематичних показників
техніки на сучасному етапі еволюції бігу на короткі дистанції.
Мета дослідження – визначити відмінності кінематичних
показників стартового розбігу у
спринтерів різної кваліфікації для
удосконалення техніки бігу на короткі дистанції.
Матеріал і методи. У ході
представленого дослідження застосовувалися методи теоретичного аналізу та узагальнення

даних науково-методичної літератури та інших джерел, педагогічні методи, метод телеподометрії і
методи математичної статистики.
Учасники. У дослідженні
представлені результати тестування бігунів на короткі дистанції спортивної кваліфікації від ІІ
розряду до МС, проведені у різні
роки на базі кафедри легкої атлетики Придніпровської державної академії фізичної культури і
спорту та представлені результати аналізу біомеханічного звіту
фінального забігу на 100 м серед
чоловіків [12] на чемпіонаті Світу
ІААФ 2017 року.
Результати досліджень.
На сьогодні не існує єдиної
думки щодо довжини стартового
розбігу, адже на різних етапах багаторічної підготовки спринтери
мають різний рівень як фізичної,
так і технічної підготовленості,
які, у цьому випадку, є визначальними факторами. Щоб узагальнити дані, отримані нами в результаті досліджень, за довжину
стартового розбігу ми прийняли
відрізок 30 м, який за даними Е.С.
Озоліна є класичним.
Аналізуючи просторові параметри техніки у стартовому
розбігу спринтерів різної кваліфікації, отримані у ході наших
досліджень (табл. 1), відмічаємо,
що з підвищенням спортивної
кваліфікації зростає довжина кроків (від 170,85 ± 9,09 см у спринтерів ІІ розряду до 184,5 ± 11,28
см у МС) та, відповідно, зменшується їх кількість (18 ± 0,94 кроків у спортсменів ІІ розряду, 16,3
± 0,55 кроків у МС).
При цьому найвищі величини
частоти кроків зафіксовано у МС
4,66 ± 0,06 крок•с-1 у інших групах цей показник майже не відріз© Степаненко Д., Печко Г.,
Новак Т., Рузанов В.,
Максимов А., 2022
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зменшується (МС – 0,06 ± 0,01 с;
КМС і І розряд – 0,065 ± 0,02 с;
ІІ розряд – 0,080 ± 0,01с). Аналіз
отриманих результатів дозволив
встановити, що МС прагнуть до
зменшення періоду польоту при
досить швидкому відштовхуванні від доріжки, КМС і спринтери
І розряду довше знаходяться на
опорі, але мають досить короткий період польоту, а спринтери
ІІ розряду при дуже швидкому
відштовхуванні втрачають багато
часу під час періоду польоту, що
не дозволяє їм досягати високого
результату у стартовому розбігу.
Характеризуючи кінематичні
показники технічної підготовленості у стартовому розбігу, необхідно відзначити, що майже всі
показники мали низьку групову
та міжгрупову варіативність.
Лише тривалість періоду по-

нявся (4,44 – 4,46 ± 0,23 крок•с-1).
Отримані результати вказують на
те, що для досягнення високого
результату у стартовому розбігу
необхідно прагнути як до збільшення довжини, так і до підтримки високого темпу кроків.
Розглядаючи часові характеристики стартового розбігу, встановлено, що тривалість кроків
найменшою була у МС – 0,213 ±
0,002 с, а найбільшою – у КМС
– 0,225 ± 0,01с. У спортсменів
ІІ – І розрядів цей показник дорівнював 0,224 ± 0,01с. Тривалість періоду опори була найменшою у спринтерів ІІ розряду
0,144 ± 0,01с і МС 0,153 ± 0,01 с,
у спортсменів І розряду і КМС
даний показник був зафіксований на рівні 0,160 ± 0,02 с. Тривалість періоду польоту з підвищенням спортивної кваліфікації

льоту мала середні коефіцієнти
варіації у спортсменів І та ІУ групи, а у спринтерів ІІ та ІІІ групи
зафіксована висока варіативність.
Необхідно також відзначити високу міжгрупову варіацію цього
показника, що свідчить про суперечливість періоду польоту у
стартовому розбігу спринтерів.
Аналіз просторових параметрів техніки бігу на 100 м (табл. 2)
показав, що з підвищенням спортивної кваліфікації зменшується
кількість кроків (від 53,40 ± 2,11
кроків у спринтерів ІІ розряду до
47,4 ± 1,30 кроків у МС) та збільшується їх довжина (від 187 ± 7,1
см у ІІ розряду до 211 ± 6,1 см у
МС).
Найбільші величини темпу
кроків зафіксовано у спринтерів
ІІ розряду – 4,69 ± 0,14 крок•с-1,
а найменші – у МС: 4,50 ±
Таблиця 1

Результати статистичного аналізу кінематичних показників
стартового розбігу спринтерів різної кваліфікації (n=50)
Кінематичні показники
х
Кількість кроків, од.

±s
V (%)

Довжина кроків, см

±s
V (%)

Частота кроків, крок•с-1

±s
V (%)

Тривалість кроку, с

±s
V (%)

х
х
х
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±s
V (%)
х

Біг на 30 м, с
(ручний хронометраж)

±s
V (%)
х

Тривалість періоду
польоту, с

х

Тривалість періоду
опори, с

±s
V (%)

МС(n=10)
І група
16,3
0,55
3,30
184,50
11,28
6,11
4,66
0,06
1,18
0,213
0,002
1,02
0,153
0,01
6,68
0,06
0,01
16,67
3,5
0,14
1,84

КМС (n=10) І розряд (n=15) ІІ розряд (n=15)
ІІ група
ІІІ група
ІV група
16,7
17,2
17,6
0,82
0,95
0,94
4,80
5,36
5,24
179,10
174,50
170,80
10,082
7,34
9,09
5,63
4,28
5,32
4,44
4,46
4,46
0,2
0,23
0,23
4,52
5,09
5,22
0,225
0,224
0,224
0,01
0,01
0,01
4,54
5,52
6,164
0,160
0,160
0,144
0,02
0,01
0,01
8,98
7,97
9,54
0,065
0,064
0,080
0,02
0,02
0,01
30,98
27,38
13,97
3,76
3,86
3,95
0,05
0,05
0,05
2,79
3,66
3,43
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Таблиця 2
Результати статистичного аналізу кінематичних показників спринтерів різної кваліфікації
у бігу на 100м (n=50)
Кінематичні показники
х
Кількість кроків, од.

±s
V (%)

Довжина кроків, см

±s
V (%)

Частота кроків, крок•с-1

±s
V (%)

х
х
±s
V (%)
х

Тривалість періоду
польоту, с

х

Тривалість періоду
опори, с

±s
V (%)
х

Біг на 100 м, с
(ручний хронометраж)

0,06 крок•с-1. Проте, у стартовому
розбігу ми мали протилежні результати. Цей факт свідчить про
те, що для досягнення високого
результату в бігу на 100 м необхідне оптимальне співвідношення довжини і частоти кроків на
різних відрізках дистанції, а не їх
максимальні величини.
Розглядаючи часові параметри техніки бігу на 100 м, відзначаємо, що показник тривалості
періоду опори мав чітку залежність від спортивної кваліфікації
і зменшувався від 0,128 ± 0,006с
у спринтерів ІІ розряду до 0,094
± 0,005с у МС. Тривалість періоду польоту, навпаки, найбільшою
була у МС – 0,128 ± 0,005 с, а найменшою – у спортсменів ІІ розряду – 0,085 ± 0,007 с. Це може
вказувати на те, що для більш потужного відштовхування спортс-
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±s
V (%)
х

Тривалість кроку, с

±s
V (%)

МС(n=10)
І група
47,4
1,30
2,76
211
6,1
2,86
4,50
0,06
1,43
0,094
0,005
5,43
0,128
0,005
4,66
0,222
0,003
1,40
10,54
0,15
1,47

КМС (n=10) І розряд (n=15) ІІ розряд (n=15)
ІІ група
ІІІ група
ІV група
49,5
50,7
53,4
1,43
1,05
2,11
2,89
2,08
3,96
202
197
187
5,2
4,0
7,1
2,85
2,13
4,04
4,60
4,59
4,69
0,13
0,09
0,14
2,952
1,99
3,08
0,104
0,128
0,128
0,003
0,010
0,006
3,3902
8,51
4,94
0,113
0,09
0,085
0,008
0,011
0,007
7,85
11,60
8,31
0,217
0,218
0,213
0,011
0,004
0,006
3,00
2,02
3,035
10,75
11,04
11,38
0,09
0,07
0,14
0,79
0,63
1,23

мени високого класу мають довше контактувати з опорою, тоді
як спринтери ІІ розряду – намагаються швидше зняти ногу з опори
та досягти результату за рахунок
більшої частоти кроків. Можливо
також, що за цей час вони встигають реалізувати свій швидкісно-силовий потенціал внаслідок
гіршої фізичної підготовленості.
Найбільша тривалість кроків
спостерігалась у МС – 0,222 ±
0,003 с, а найменша – у спринтерів ІІ розряду – 0,213 ± 0,006с
відповідно. Отже, для досягнення високого результату в бігу
на 100 м необхідно прагнути до
оптимального співвідношення не
лише частоти і довжини кроків,
але і тривалості періодів опори та
польоту.
При обробці кінематичних
параметрів техніки бігу на 100 м

встановлено низькі значення групової і міжгрупової варіативності
у переважній більшості показників.
Так, середні значення міжгрупового коефіцієнта варіації були
зафіксовані у показниках тривалості опори та польоту, що свідчить про значний вплив цих показників на швидкість бігу. Необхідно
відмітити середню групову варіативність показника тривалість польоту у спортсменів ІІІ групи та
показника бігової активності в ІІ,
ІІІ, і ІV групах. Виявлено високу
міжгрупову варіативність показника бігової активності.
Якщо порівняти отримані
нами дані з результатами біомеханічного аналізу фіналу чемпіонату Світу у бігу на 100 м серед чоловіків у Лондоні 2017 року (табл.
3), то слід відмітити, що світові
© Степаненко Д., Печко Г.,
Новак Т., Рузанов В.,
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Таблиця 3
Динаміка подолання змагальної дистанції призерами чемпіонату Світу ІААФ
(Лондон 2017 р.) в бігу на 100 м [12]
Спортсмен
Gatlin
Coleman
Bolt
х
0,16
±s

Час реакції
0,138
0,123
0,183
0,16
0,04
0,04

10 м
1,88
1,87
1,96
0,15
0,03
0,03

лідери, навіть з урахуванням похибки ручного хронометражу, у
стартовому розбігу показали результати не набагато кращі ніж
МС з нашого дослідження. Однак, надалі їхня перевага ставала
значно вагомішою, і вже на другому тридцятиметровому відрізку
складала 17,5 %, а на фінішному
відрізку 40 м – 17,1%.
Також слід відмітити, що
спортсмени світового класу мають значно більші показники довжини і частоти кроків (табл. 4) у
порівнянні з отриманими нами
даними. І тенденція, коли показник частоти кроків зменшувався
з підвищенням рівня майстерності від ІІ розряду до МС, на рівні
світової еліти бігу на короткі дистанції нівелювалася.
Поряд з часовими, просторовими кінематичними параметрами техніки бігу велике значення
мають просторово-часові характеристики (швидкість).
Дослідженню швидкості у

20 м
2,90
2,87
2,98
1,90
0,05
0,05

30 м
3,81
3,77
3,88
2,92
0,06
0,06

40 м
4,71
4,65
4,76
3,82
0,06
0,06

50 м
5,59
5,52
5,64
4,71
0,06
0,06

60 м
6,45
6,38
6,49
5,59
0,06
0,06

бігу на 100 м присвячена велика
кількість робіт, але переважна їх
більшість стосується виключно
аналізу досягнень чемпіонів і рекордсменів світу, різних часів. У
зв’язку з цим нами було визначено час пробігання перших, других 30 м та останніх 40 метрів на
цілісній дистанції 100 м спринтерами різної кваліфікації та розраховано швидкість пробігання цих
відрізків (табл. 5). Слід зауважити, що результати представлені за
ручним хронометражем під час
змагальної діяльності та в тренувальних умовах під час змагального періоду.
Аналізуючи результати, показані на окремих відрізках в бігу на
100 м, виявлено, що різниця між
часом подолання перших 30 м
дистанції між МС і спортсменами ІІ розряду дорівнює 0,43 с, на
других 30 м – 0,36 с, а на останніх
40 м – 0,16 с. Отже, найбільшу
перевагу кваліфіковані спринтери
здобувають на першій половині

70 м
7,31
7,26
7,34
6,44
0,06
0,06

80 м
8,18
8,14
8,20
7,30
0,04
0,04

90 м
9,05
9,02
9,06
8,17
0,03
0,03

100 м
9,92
9,94
9,95
9,04
0,02
0,02

дистанції, що свідчить про їхню
високу здатність до стартового
прискорення та набору максимальної швидкості бігу.
Аналізуючи табл. 5, спостерігаємо беззаперечну перевагу МС
у швидкісному компоненті бігу
над спринтерами нижчої кваліфікації. Основна відмінність полягає у тому, що спринтери високої
кваліфікації нарощують швидкість по більш крутій траєкторії,
а на останніх сорока метрах намагаються її підтримати.
На фінішному відрізку швидкість бігу МС поступово знижується, але все ще залишається високою – 10,06 ± 0,14 м•с-1, КМС
на цьому відрізку також втрачають швидкість – 9,98 ± 0,09 м•с-1.
Швидкість спринтерів І та ІІ розряду значно менша ніж аналогічні
показники кваліфікованих бігунів
– 9,88 ± 0,14 м•с-1; 9,64 ± 0,14 м•с-1
відповідно, але немає тенденції
до чіткого зниження. Можливо,
це пов’язано з низькою здатністю

Таблиця 4
Кінематичні показники техніки бігу призерів чемпіонату Світу ІААФ 2017 року
в бігу на 100 м [12]
Спортсмен

Довжина кроку (м)

Відносна довжина кроку

Gatlin
Coleman
Bolt

2,51
2,33
2,70
2,51
0,19

1,36
1,33
1,38
1,36
0,03

х
±s
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Частота кроку(крок/с) Ширина кроку (м)
4,67
4,95
4,39
4,67
0,28

0,12
0,20
0,15
0,16
0,04
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Таблиця 5
Середня швидкість бігу спринтерів різної кваліфікації на різних відрізках дистанції 100 м
Кінематичні показники

спринтерів ІІ-І розрядів до набору максимальної швидкості, що
дозволяє фізіологічним процесам
в організмі розгортатися з меншою інтенсивністю, і продукти
розпаду у меншій мірі впливають
на роботу м'язів при бігу.
Дискусія. Аналіз результатів чемпіонату Світу у Лондоні
(2017) та наших досліджень показав, що кінцевий результат не
залежить від конкретних просторово-часових показників техніки
бігу. Як приклад, можна навести
той факт, що світові фіналісти
можуть відображати широкий
діапазон показника тривалості
опори від 0,084 с до 0,104 с при
відносно однаковому часі подо-

±s
V (%)
х

Швидкість бігу на
останніх 40 м, м•с

±s
V (%)
х

Швидкість бігу на
других 30 м, м•с-1

х

Швидкість бігу на
перших 30 м, м•с-1

±s
V (%)

МС(n=10)
8,58
0,29
3,3
10,34
0,08
1,24
10,06
0,14
1,47

КМС (n=10) І розряд (n=15) ІІ розряд (n=15)
7,98
7,77
7,6
0,11
0,14
0,18
1,35
2,07
3,2
10,07
9,59
8,85
0,15
0,14
0,17
1,14
2,05
3,11
9,98
9,88
9,64
0,09
0,08
0,12
0,78
0,61
1,32

лання дистанції 100 м. Успішний
виступ і високий результат залежать від десятків показників, які
мають оптимально поєднатися у
короткий 10-ти секундний проміжок часу. Тобто, коротші фази
опори притаманні для швидших
спортсменів, а фази польоту – для
спринтерів з високим зростом.
У розглянутому нами фіналі
змагалися два спринтери, які мають найбільшу і найменшу довжину кроку: найдовші кроки у
Болта – 2,70 м, а найкоротші – у
Су Бінтяня – 2,26 м (до речі, на
Олімпійських іграх у Токіо, 2020
він переміг у напівфіналі з результатом 9,83 с та став володарем
найшвидшого стартового розбігу

Рис. 1. Час подолання окремих відрізків у бігу на
100 м спринтерами різної кваліфікації.
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в історії, подолавши перші 30 м за
3,73 с). Дійсно, елітні спринтери
можуть бути з різними антропометричними даними, проявляти
різні просторово-часові і динамічні параметри техніки рухів та
індивідуально оптимізувати їх
для покращення результату.
Висновок. Наукова значущість проведеного аналізу полягає в тому, що, хоча високі
спортсмени мають невелику перевагу за статистикою, є місце
для будь-якого типу статури та
стилю. Поява Усейна Болта підсилила міф про кращі перспективи для спортсменів з високим
зростом, але його слід розвінчати. Наводячи статистичні дані
IAAF, щодо величин середнього
зросту для 20 спринтерів серед
найкращих світових досягнень
за останні два десятиліття XIX
століття (довжина тіла яких становила в середньому 1,78 м), та
статистику сьогодення (середній
зріст для спринтерів з результатами швидше 10 с становить 1,80 м)
вказують лише на тенденції до
збільшення цього показника, а не
свідчать про вирішальну роль антропометричних даних.
Перспективи подальших досліджень. Передбачається проведення досліджень кінематичних
показників техніки спринтерів
масових розрядів і пошуки шляхів удосконалення технічної підготовленості.
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