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Анотація. В спортивній боротьбі зміни правил змагань, поява 
нового спортивного інвентарю впливають на зміст технічної 
підготовленості спортсменів. Для підняття видовищності греко-
римської боротьби міжнародною федерацією підвищуються 
вимоги суддівства змагань, які спонукають борців до активно-
го ведення поєдинку, що суттєво відображається на характері 
і співвідношенні рухових дій борців високої кваліфікації. 
Тому  авторами роботи було  досліджено особливості технічної 
підготовленості борців на сучасному етапі розвитку боротьби. 
Дослідження проводилось на основі аналізу поєдинків про-
ведених борцями греко-римського стилю високої кваліфікації 
світового рівня на чемпіонатах Світу, Європи, України 
напередодні ХХІХ Олімпійських ігор. В результаті дослідження 
було  визначено результативність, ефективність та якість 
технічної підготовленості борців високої кваліфікації світового 
рівня у змагальний період, намічені напрями удосконалення 
технічної підготовленості в греко-римській боротьбі. Отримані 
дані можна використовувати для корекції учбово-тренувального 
процесу при підготовці збірних команд.
Ключові слова: греко-римська боротьба, технічна підготовленість, 
техніка, партер, стійка, борці високої кваліфікації.
Аннотация. Коробейников Георгий, Радченко Юрий. Особен-
ности технической подготовленности борцов греко-римского 
стиля высокой квалификации. В спортивной борьбе измене-
ния правил соревнований, появление нового спортивного ин-
вентаря влияет на содержание технической подготовленности 
спортсменов. Для поднятия зрелищности греко-римской борьбы 
международной федерацией повышаются требования судей-
ства соревнований, которые вынуждают борцов вести активно 
поединок, что существенно отображается на характере и соотно-
шению двигательных действий борцов высокой квалификации. 
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Поэтому авторами роботы были исследованы особенности тех-
нической подготовленности борцов на современном этапе раз-
вития борьбы. Исследования проводилось на основании анализа 
поединков проведенных борцами греко-римского стиля высокой 
квалификации мирового уровня на чемпионатах Мира, Европы, 
Украины накануне ХХІХ Олимпийских Игр. В результате иссле-
дования было определено результативность, эффективность та 
качество технической подготовленности борцов высокой квали-
фикации мирового уровня в соревновательный период, намече-
ны направления совершенствования технической подготовлен-
ности в греко-римской борьбе. Полученные результаты можно 
использовать для коррекции учебно-тренировочного процесса 
при подготовке сборных команд.
Ключевые слова: греко-римская борьба, техническая подготов-
ленность, техника, партер, стойка, борцы высокой квалифика-
ции.
Annotation. Korobejnikov George, Radchenko Jurii. Features 
of technical readiness of fi ghters of the Greco-Roman style of 
high qualifi cation. In sports struggle of change of rules of compe-
titions, occurrence of new sports stock infl uences the maintenance 
of technical readiness of sportsmen. For a raising of a level of the 
Greco-Roman struggle by the international federation requirements 
of refereeing of competitions which compel fi ghters of a message 
actively a duel that is essentially displayed on character and to a par-
ity of impellent actions of fi ghters of high qualifi cation raise. There-
fore robots have been investigated by authors of feature of technical 
readiness of fi ghters at the present stage of development of struggle. 
Researches it was carried out on the basis of the analysis of duels 
lead by fi ghters of the Greco-Roman style of high qualifi cation of a 
world level in the world championships, Europe, Ukraine on the eve 
ХХІХ Olympic Games. As a result of research quality of technical 
readiness of fi ghters of high qualifi cation of a world level during the 
competitive period has been determined productivity, effi ciency that, 
directions of perfection of technical readiness in the Greco-Roman 
struggle are planned. The received results can be used for correction 
of training process by preparation of combined teams.
Key words: the Greco-Roman struggle, technical readiness, mechan-
ics, an orchestra, the rack, fi ghters of high qualifi cation.

Вступ.
Сучасний етап розвитку спортивної бороть-

би, зміни правил змагань, поява нового спортив-
ного інвентарю впливають на зміст технічної під-
готовленості спортсменів. Зміна часу поєдинку, 
підвищення вимог суддівства до активного веден-
ня поєдинку, суттєво відображається на характері і 
співвідношенні рухових дій висококваліфікованих 
борців. Суттєво підвищити рівень технічної підго-
товленості дозволяють результати наукових дослі-
джень в області управління рухами технічної під-
готовки спортсменів [10].

В змагальному поєдинку двох борців часто 
виникають такі умови, при яких вирішальне для 
одержання перемоги, значення має технічна під-
готовленість. У зв’язку з чим вивчення і вдоско-
налення технічної підготовленості борців є одним 
з основних напрямків вдосконалення навчально-
тренувального процесу в греко-римський боротьбі 
[11, 16].

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1, 
2, 3, 7, 13, 15] показує, що на сучасному етапі розви-
тку греко-римської боротьби технічна підготовле-
ність борців має важливе значення, а одним з голо-
вних критеріїв досягнення перемоги на змаганнях є 
стабільне виконання прийомів боротьби на протязі 
всього змагального поєдинку.

Вибір спортсменом прийомів завжди визна-
чається стратегією і тактикою ведення поєдинку, 
що в свою чергу обумовлено правилами змагань. 
У греко-римській боротьбі поєдинок протікає в 

умовах активного опору противника і характеризу-
ється швидкісною зміною ситуацій, вибір техніко-
тактичних рішень залежить від ліміту часу. Пра-
вильне рішення, але прийняте з запізненням може 
бути помилковим або неефективним[1, 5, 14].

Деякі фахівці [2, 3, 17] вважають, що технічні 
дії, які застосовують спортсмени у ході проведення 
поєдинку є проявом їхньої фізичної, тактичної, пси-
хологічної і теоретичної підготовки. 

Високий рівень технічної майстерності ком-
пенсує недоліки у силовій підготовці, спеціальній 
витривалості і швидкості [1].

Роботу виконано відповідно до зведеного 
галузевого плану науково-дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. з 
теми 2.4.8. ”Діагностика психофізіологічних станів 
спортсменів високої кваліфікації”).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Вивчити особливості технічної підготовле-

ності борців греко-римського стилю високої квалі-
фікації світового рівня на основі аналізу поєдинків 
проведених на чемпіонатах Світу, Європи, України 
протягом останнього року напередодні ХХІХ Олім-
пійських ігор.

Завданням роботи є визначення результа-
тивності, ефективності та якості технічної підго-
товленості борців греко-римського стилю високої 
кваліфікації світового рівня безпосередньо в пері-
од участі у головних змаганнях, виявити напрями 
удосконалення технічної підготовленості в греко-
римській боротьбі та можливості удосконалення 
учбово-тренувального процесу.

Методи і організація досліджень
У роботі було використано теоретичний 

аналіз та узагальнення спеціальної та науково-
методичної літератури. Для вивчення особливостей 
технічної підготовленості борців у греко-римський 
боротьбі застосовувався аналіз відео матеріалів 
змагальної діяльності. Було проаналізовано 95 по-
єдинків, загальним часом 5:55:20с, борців високої 
кваліфікації світового рівня, учасників чемпіонату 
Світу 2007, чемпіонату Європи 2008, чемпіонату 
України 2008.

Аналіз змагальної діяльності проводився за 
наступними показниками: тривалість боротьби в 
стійці і в партері окремо, розподіл за часом, кіль-
кістю і складом технічних дій, співвідношенні за 
класами, групами у відповідності із класифікацією. 
Результати досліджень представлялися у вигляді 
матриці табличного процесора «Exel 2003» і обро-
блялись методами математичної статистики за до-
помогою пакету «Staistica 6».

Результати досліджень та їх обговорення
На рис.1. представлено графік результатив-

ності виконання технічних дій які були виконані 
борцями греко-римського стилю світового рівня на 
головних змаганнях протягом останнього року під-
готовки до ХХІХ Олімпійських ігор .

Для вивчення результативності технічної під-
готовленості борців греко-римського стилю світо-
вого рівня нами було проаналізовано 391 ефективна 
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технічна дія, які було виконані безпосередньо на го-
ловних змаганнях протягом останнього року олім-
пійського циклу. Згідно отриманих даних борцями 
було виконано технічні дії які судді оцінили у один 
бал 59,07% (231), у два бали 23,01% (90), у три бали 
17,9% (70), у п’ять балів % (0). 

12

3 4

Рис.1. Графік розподілу показників результатив-
ності виконання технічних дій

Примітки: 
1 - технічні дії які оцінені у один бал (%)
2 - технічні дії які оцінені у два бали (%)
3 - технічні дії які оцінені у три бали (%)
4 - технічні дії які оцінені у п’ять балів (%)
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Рис.2. Графік розподілу показників виграшних балів 
Примітки: 

1 - кількість виграшних балів за технічні дії 
які оцінені у один бал (%)

2 - кількість виграшних балів за технічні дії 
у два бали (%)

3 - кількість виграшних балів за технічні дії 
які оцінені у три бали (%)

Причому завдяки прийомам, які суддями 
оцінені (рис.2) в один бал висококваліфіковани-
ми борцями греко-римського стилю було здобуто 
37% (231) виграшних балів, у два бали 29% (180) 
виграшних балів, у три бали 34% (210) виграшних 
балів.

На рис.3 представлено графік розподілу часу 
боротьби в стійці і партері у висококваліфікова-
них борців світового рівня греко-римського стилю 
на головних змаганнях протягом останнього року 
ХХІХ Олімпійського циклу.
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Рис.3. Графік розподілу часу боротьби в стійці і 
партері 

Примітки: 

1 - час боротьби у партері (%)
2 - час боротьби у стійці (%)

Згідно отриманих даних на головних зма-
ганнях більшість часу борці світового рівня 
греко-римського стилю змагаються у стійці 59,2% 
(11839с), відповідно у партері спостерігаємо 40,8% 
(8153с).

На рис.4. представлено графік розподілу 
ефективності боротьби у стійці і партері у борців 
світового рівня греко-римського стилю на головних 
змаганнях протягом останнього року ХХІХ Олім-
пійського циклу. 

Згідно відео аналізу матеріалів чемпіонату 
Світу, Європи і України висококваліфікованим бор-
цям на змаганнях вдалося виконати 391 технічні дії 
які були оцінені суддями, причому з них майже 80% 
(313 дій) у партері, і близько 20% (78) у стійці.
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Рис.4. Графік кількості виконаних технічних дій у 
партері і у стійці 

Примітки: 
1 - кількість виконаних технічних дій у пар-

тері (%)
2 - кількість виконаних технічних дій у стійці 

(%)

На рис.5 представлені показники кількості 
виконаних технічних дій у стійці борцями греко-
римського стилю високої кваліфікації світового 
рівня на головних змаганнях протягом останнього 
року ХХІХ Олімпійського циклу.

Аналізуючи отримані результати спостері-
гаємо, що в стійці арсенал борців греко-римського 
стилю високої кваліфікації світового рівня голо-
вним чином складаються з відносно простих пере-
води у партер 8,4% (33) і виштовхування за килим 
4% (16), які в більшості випадків судді оцінюють 
в один бал. Кидків в стійці було виконано значне 
менше, через груди 3,6% (14), через спину 1,6%(6), 
через плечі 0,25%(1). Отримані дані свідчать, що у 
стійці більш ефективний і найбільш застосовува-
ний є кидок прогином.

На рис.6. представлені показники кількості 
виконаних технічних дій у положенні партер бор-
цями світового рівня греко-римського стилю на го-
ловних змаганнях протягом останнього року ХХІХ 
Олімпійського циклу.

Аналізуючи отримані результати спостері-
гаємо, що у партері борці світового рівня греко-
римського стилю головним чином використовують 
виходи з партеру у стійку і захист у положенні пар-
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тер 39,6% (155), переворот накатом 18,7% (73), кид-
ки захватом за тулуб з заду і зворотнім захватом ту-
луба 15,4% (60), інші прийоми в партері 6,4 % (25).

На рис.7. представлені показники структу-

ри перемог висококваліфікованих борців світового 
рівня греко-римського стилю на головних змаган-
нях протягом останнього року ХХІХ Олімпійського 
циклу.
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Рис.5.Графік розподілу виконання технічних дій у стійці 
Примітки: 

1 - виштовхування за килим (%)
2 - звалювання (%)
3 - переводи (%)
4 - кидки через спину (%)
5- кидки прогином (%)
6 - кидки через плечі (%)
7 - інші прийоми у стійці (%)

Рис.6. Графік розподілу виконання технічних дій у партері 
Примітки: 

1 - переворот накатом (%)
2 - кидки захватом за тулуб з заду і зворотнім захватом тулуба (%)
3 - виходи з партеру у стійку і захист в партері (%)
4 - інші прийоми в партері (%)
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Рис.7. Графік показників структури перемог
Примітки: 

1 – перемоги за балами (%)
2 – чисті перемоги (%)

Аналіз структури перемог борців греко-
римського стилю високої кваліфікації світового 
рівня на головних змаганнях протягом  останнього 
року ХХІХ Олімпійського циклу довів, що біль-
шість поєдинків закінчуються перемогою за балами 
92,6% (88), і лише 7,4% (7) поєдинків завершились 
достроково, чистою перемогою.

Висновки
Проведений аналіз технічної підготовленості 

борців греко-римського стилю високої кваліфікації 
світового рівня на основі аналізу поєдинків чемпі-
онатів Світу, Європи, України протягом  останнього 
року напередодні ХХІХ Олімпійських ігор довів, 
що для здобуття перемоги борці повинні вести ата-
куючий стиль боротьби, постійно застосовувати 
атакуючи технічні дії. 

Виконання технічних дій є ефективними, 
якщо вони виконуються за мінімальний відрізок 
часу з урахуванням зручної ситуації. 

Найбільш ефективним і популярним у бор-
ців греко-римського стилю високої кваліфікації сві-
тового рівня є кидки захватом за тулуб з заду і зво-
ротнім захватом тулуба, який в більшості випадків 
оцінюється суддями у три бали.

Борці більшість часу змагаються у стійці, 
при цьому більшість технічний дій виконується у 
положенні партер, таким чином боротьба в партері 
є більш ефективною ніж боротьба у стійці. 

Переважна більшість сутичок закінчується 
перемогою за балами.

Для досягнення перемоги борці застосову-
ють відносно прості технічні дії, які в більшій мірі 
судді оцінюють в один бал.

Перспективи подальших досліджень 
Отримані дані аналізу технічної підготов-

леності на основі аналізу поєдинків борців греко-
римського стилю високої кваліфікації світового 
рівня на чемпіонатах Світу, Європи, України про-
тягом останнього року ХХІХ Олімпійського циклу 
в подальшому можуть бути використані для удо -
сконалення корекції учбово-тренувального про-
цесу підготовки збірної команди з греко-римської 
боротьби.
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