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Базова система тренування та система безпосередньої 
підготовки до змагань в армспорті

Безкоровайний Д.О.
Харківська національна академія міського господарства

Анотації:
У статті розглянуті загальні уяв-
лення про методи і системи під-
готовки юних армспортсменів, 
описані спеціальні вправи для за-
нять армспортом, наведені прак-
тичні рекомендації для дозування 
навантажень. Розкривається роль 
армспорту як засобу фізичного 
виховання, самоуправління та 
самовиховання, розглядається 
методика тренувань, особливості 
фізичної підготовки, правила про-
ведення тренувань, що дає підста-
ви розглянути армспорт як об’єкт 
самостійних науково-методичних 
досліджень. Практичні рекоменда-
ції надають можливість розробити 
в майбутньому модельні характе-
ристики спортсменів, які займа-
ються армспортом.

Бескоровайный Д.А. Базовая система 
тренировки и система непосредственной 
подготовки к соревнованиям в армспор-
те. В статье рассмотренные общие пред-
ставления о методах и системах подготовки 
юных армспортсменов, описаны специаль-
ные упражнения для занятий армспортом, 
приведены практические рекомендации 
для дозирования нагрузок. Раскрывается 
роль армспорта как средства физического 
воспитания, самоуправления и самовоспи-
тания. Рассматривается методика трениро-
вок, особенности физической подготовки и 
правила проведения тренировок, что дает 
основания рассмотреть армспорт как объ-
ект самостоятельных научно-методических 
исследований. Практические рекомендации 
дают возможность разработать в будущем 
модельные характеристики спортсменов, ко-
торые занимаются армспортом.

Bezkorovainyi D.O. Base system of 
training and system of direct prepa-
ration to competitions in armsport. In 
this article the considered general repre-
sentations about methods and systems 
of preparation junior armsportsmen are 
described; special exercises for employ-
ment armsport are resulted; practical 
recommendations for batching loadings 
are resulted. The role of armsport is 
opened as means of physical training, 
self-management and self-education. 
The technique of trainings, features of 
physical preparation and a rule of carry-
ing out of trainings that gives the basis to 
consider armsport as object of indepen-
dent scientifi c - methodical researches is 
examined. Practical recommendations 
enable to develop in the future model 
characteristics of sportsmen, which are 
engaged armsport.
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Вступ.1

Армрестлінг (армспорт) можна віднести до сило-
вих видів з певною часткою умовності, оскільки якос-
тей, що по суті проявляються, це скоріше швидкісно-
силовий вид спорту, в якому величезну роль грає 
тактико-технічна підготовленість спортсменів. По 
останньому показнику армрестлінг наближається до 
боротьби. Тому прирівнювання його до силових видів 
спорту, пояснюється не точною науковою класифіка-
цією видів спорту, а тим, що традиційне уявлення про 
силу безпосередньо пов'язане з боротьбою на руках.

Проблеми базової системи тренування та системи 
безпосередньої підготовки до змагань в спорті ґрун-
товно представлені у роботах Верхошанского Ю.В. 
[4], Кузнецова В.В. [7], Матвеева Л.П. [8], Платоно-
ва В.Н. [9]. Їх основні положення також стосуються 
і армспорту. Зазначені підходи увійшли до наукових і 
методичних праць з навчання техніці, організації за-
нять, спеціальної підготовки та інших специфічних 
аспектів  армспорту [1-3, 5, 6]. Разом з тим, зазначе-
ні роботи потребують більш ґрунтовних досліджень, 
оскільки не в повній мірі розкривають роль армспорту 
як засобу фізичного виховання, самоуправління та са-
мовиховання та інш.

Робота виконана згідно Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту на 2006-2011 рр. Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді і спорту № 2.2.12.5.П «Удосконалення 
навчально-тренувального процесу спортсменів різної 
кваліфікації, які займаються силовими видами спорту 
та одноборствами».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи -  розробити практичні рекоменда-

ції базової системи вправ до змагальної підготовки 
спортсменів в армспорті.

© Безкоровайний Д.О., 2010

Задачі роботи: 
- розробити систему безпосередньої підготов-

ки спортсменів в армспорті;
- виявити основні особливості базової методи-

ки підготовки спортсменів в армспорті.
Результати дослідження. 
Відзначимо, що армспорт – це повноправний і за-

хоплюючий вид спорту з добре розробленою систе-
мою тренування і проведення змагань. У цій статті ми 
дамо загальні уявлення про методи і системи трену-
вання армспортсменів, а також дамо опис спеціальних 
вправ для занять армспортом.

Відразу підкреслимо особливу важливість по-
чаткової системи тренування навіть для підготовле-
них в інших видах спорту атлетів. Річ у тому, що в 
армспорті не можна відразу приступати до основних 
тренувальних занять і особливо – до безпосереднього 
єдиноборства. Оскільки вже відомо, що без належної 
готовності м’язового, зв’язочно-суглобового апарату, 
як верхнього, так і нижнього плечового поясу до спе-
цифічного навантаження не виключається можливість 
отримання травми, яка може поставити під сумнів по-
дальші заняття армспортом.

Існуюча система розрахована на проведення 
навчально-тренувального процесу  з орієнтацією 
до участі у змаганнях підготовлених спортсменів. Її 
тривалість складає 16 тижнів. Принципово важливим 
питанням для методики тренування спортсменів є 
співвідношення загальної та спеціальної фізичної під-
готовки, спеціальної техніко-тактичної підготовки і 
безпосередньо силової боротьби за столом армспорту. 
Точні цифри співвідношення цих навантаження доте-
пер не встановлені, оскільки вони залежать від інди-
відуальних особливостей спортсмена. Але орієнтовно 
це співвідношення виглядає так: загальна фізична під-
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готовка - 50% ± 10%, спеціальна підготовка і безпо-
середньо боротьба - 50% ± 10%.

Різними дослідженнями та практичними рекомен-
даціями спортсменам рекомендується займатись арм-
спортом три рази на тиждень від 90 до 180 хвилин за 
одне тренування. Нами встановлено, що за час трену-
вання слід виконувати 3 - 4 вправи, у кожній вправі 
від 6 до 10 підходів. Після кожного підходу необхідно 
робити відпочинок 1,5 - 2 хвилини. У перших циклах 
тренувань моторна наповненість окремого тренуван-
ня повинна складати приблизно 60 % часу на вправи і 
40 % часу на відпочинок. Мова йде про розвиток сили 
та силової витривалості, тому потрібно виконувати 
всі вказівки тренера з точністю. Для тренування мож-
на вибрати понеділок, середу і п’ятницю або вівторок, 
четвер і суботу.

Для спортсменів високої кваліфікації нами розро-
блено систему підготовки до змагань з армспорту на 
базовому етапі.

Перший день тижневого циклу тренувань.
1.Загальнорозвиваюча частина тренування – роз-

минка, стретчинг (розтягування м’язів, сухожиль та 
кісткових з’єднань). 

2. Головна частина тренування:
Вправа 1. 
Підйом гантелей молотковою хваткою на лавці 

Скотта сидячи.
1-2 підходи – 40 % навантаження – 15-20 повто-

рень   (розминка).
3 підхід – 50 % – 12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % – 8-10 повторень.
6 підхід – 75 % – 6-8 повторень.
7 підхід – 80 % – 4-6 повторень.
8 підхід – 85 % – 2-4 повторення.
9 підхід – 90 % – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100 % – 5-7 сек. (статика).
Вправа 2. 
Підйом навантаження молотковою хваткою на сто-

лі для боротьби або регульованому блоці.
1-2 підходи – 40 % навантаження – 15-20 повто-

рень   (розминка). 
3 підхід – 50 % –12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % –  8-10 повторень.
6 підхід – 75 %  – 6-8 повторень.
7 підхід – 80 % –  4-6 повторень.
8 підхід – 85 % – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100 % – 5-7 сек. (статика).
Вправа 3. 
Підйом навантаження молотковою хваткою для 

зміцнення зап’ястя. Вправа виконується з лямкою, на 
якій закріплено навантаження 30 % від максимально-
го. Виконується 5 підходів по 15-20 повторень.

Вправа 4. 
Вправа для преса (м’язів живота). Підйом на рим-

ському стільці, ноги закріплені вгорі, 4-5 підходів по 
20-25 повторень.

3.Вправи на розслаблення та медитаційне віднов-
лення. Гігієнічні процедури.

Другий день тижневого циклу тренувань.
1. Загальнорозвиваюча частина тренування – роз-

минка, стретчинг. 
2. Головна частина тренування: 
Вправа 1. 
Підйом гантелі кистю, сидячи з упором передпліч-

чя на внутрішню частину стегна. Рис. 27 (а, б).
1-2 підходи – 40 % – 15-20 повторень (розминка)
3 підхід – 50 % – 12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % – 8-10 повторень.
6 підхід – 75 % – 6-8  повторень.
7 підхід – 80 % – 4-6 повторень.
8 підхід – 85 % – 2-4 повторення.
9 підхід – 90 % – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100 % – 5-7 сек. (статика).
Вправа 2. 
Згинання кисті на регульованому блоці, опора – 

стіл для боротьби.
1-2 підходи – 40 % – 15-20 повторень (розминка).
3 підхід – 50 % – 12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % – 8-10 повторень.
6 підхід – 75% – 6-8 повторень.
7 підхід – 80% – 4-6 повторень.
8 підхід – 85% – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100% – 5-7 сек. (статика).
Вправа 3. 
Обертаючі рухи кистей назовні. Вправу виконують  

з лямкою, на кінці якої закріплено 40 % навантаження 
або на спец-тренажері. Виконується вправа у 5 підхо-
дах по 10-15 повторень.

Вправа 4. 
Вправа для пальців. Виконують з тугим кистьовим 

експандером: 5 підходів по 25-30 повторень.
3. Вправи на розслаблення та медитаційне віднов-

лення. Гігієнічні процедури.
Третій день тижневого циклу тренувань.
1. Загально-розвиваюча частина тренування – роз-

минка, стретчинг. 
2. Головна частина тренування:
Вправа 1. 
Підйом гантелей на біцепс на лавці Скотта. Нахил 

лавки перпендикулярно до підлоги.
1-2 підходи – 40 % – 15-20 повторень (розминка).
3 підхід – 50% – 12-15 повторень.
4 підхід – 60% – 10-12 повторень.
5 підхід – 70% – 8-10 повторень.
6 підхід – 75% – 6-8 повторень.
7 підхід – 80% – 4-6 повторень.
8 підхід – 85% – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100% – 5-7 сек. (статика).
Вправа 2. 
Підйом обтяження на біцепс на регулювальному 

блоці, лікоть фіксують на підлокітнику.
1-2 підхід – 40% – 15-20 повторень (розминка).
3 підхід – 50% – 12-15 повторень.
4 підхід – 60% – 10-12 повторень.
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5 підхід – 70% – 8-10 повторень.
6 підхід – 75% – 6-8 повторень.
7 підхід – 80% – 4-6 повторень.
8 підхід – 85% – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100% – 5-7 сек. (статика).
Вправа 3. 
Підйом навантаження на біцепс-машині. Вправа 

виконується двома руками одночасно середнім тем-
пом: 5 підходів по 10-12 повторень.

Вправа 4. 
Вправа для преса: підйом ніг в упорі: 4-5 підходів 

по 15-20 повторень.
3. Вправи на розслаблення та медитаційне віднов-

лення. Гігієнічні процедури.
Рекомендується четвертий день недільного циклу 

тренувань проводити активним відпочинком: кросова 
підготовка 1,5 - 2 км; спортивні ігри на свіжому пові-
трі, парна лазня з елементами самомасажу, турпохо-
ди вихідного дня та ін. Окремо кожному спортсмену 
необхідно вивчати теорію боротьби на руках, теорію 
і практику спортивної гігієни та самоконтролю, спор-
тивного масажу, медичної допомоги і спортивного 
харчування, володіти знаннями положень і правил 
змагань з армспорту.

Система безпосередньої підготовки до змагань є 
природним завершенням базової системи підготовки 
і розрахована на те, щоб спортсмен підійшов до зма-
гань в кращій спортивній формі. Її тривалість скла-
дається 8 тижнів. Співвідношення загальної фізичної 
підготовки, спеціальної підготовки і безпосередньо 
боротьби за столом орієнтовно виглядають так: за-
гальна фізична підготовка – 20% ± 10%, спеціальна 
підготовка і безпосередньо боротьба – 80% ± 10%.

Також, як і в базовій системі, заняття проводяться 
3 рази на тиждень, рекомендується четвертий день не-
дільного циклу тренувань проводити активним відпо-
чинком: кросова підготовка 1,5 - 2 км; спортивні ігри 
на свіжому повітрі, парна лазня з елементами само-
масажу.

Тренування 1.
1. Згинання рук на біцепс з гантеллю на лавці 

Скотта важкою вагою (розгинати до 90° між плечем 
та передпліччям): 5 підходів по 8 – 10.

2. Згинання рук на біцепс зі штангою стоячи (роз-
гинати до 90°): 5підходів по 8 – 10 повторень.

3. Згинання рук на біцепс з гантелями сидячи з 
упором спини поперемінно: 4 підходи по 8 – 10 по-
вторень.

4. Відведення кисті з рукояттю «пістолет», рука 
перед собою: 4 підходи по 20 повторень.

5. ЗФП (прес, підтягування).
Тренування 2.
1. Згинання кисті з гантеллю сидячи з коліна (на-

хил коліна вниз): 5 підходів по 8 – 10 повторень.
2. Згинання кисті на блоці на армстолі (рукоять зі 

зміщеним центром): 5 підходів по 8 – 10 повторень.
3. Згинання кисті зі штангою стоячи з колін  (нахил 

коліна вниз) або в опущених руках ззаду: 4 підходів 
по 15 повторень.

4. Пронація кисті з  дерев’яною рукояттю стоячи: 4 
підходи по 15 – 20 повторень.

5. ЗФП (прес, робота на техніку).
Тренування 3.
1. Підйом обтяження молотковою хваткою на столі 

для боротьби або регульованому блоці: 5 підходів по 
8 – 10 повторень.

2. Підйом обтяження молотковою хваткою на сто-
лі для боротьби або регульованому блоці дерев’яною 
рукояттю з пронацією кисті (тягнути до плеча): 5 під-
ходів по 8 – 10 повторень.

3. Підйом гантелей молотковою хваткою на лавці 
Скотта сидячи: 4 підходи по 15 повторень.

4. Згинання зап’ястя лямкою на столі  або стоячи: 4 
підходи по 15 – 20 повторень.

5. ЗФП (прес, плечі)
Тренування 4.
1. Згинання рук на біцепс з гантеллю на лавці Скот-

та середньою вагою: 5 підходів по 12 – 15 повторень.
2. Згинання рук на біцепс на армстолі (з нижнього 

кута): 5 підходів по 10 повторень.
3. Згинання рук на біцепс-машині: 4 підходи по 10 

повторень.
4. Згинання зап’ястя з лямкою стоячи: 4 підходи 

15 – 20 повторень.
5. ЗФП (груди, прес).
Тренування 5.
1. Імітація боротьби на блоці Т-образною рукоят-

тю: 5 підходів по 8 – 10 повторень.
2. Імітація боротьби на верхньому блоці дерев’яною 

рукояттю на армстолі: 5 підходів по 8 – 10 повторень.
3. Згинання кисті на блоці широкою рукояттю: 5 

підходів по 15 повторень.
4. Згинання кисті з штангою сидячи (розгинати на 

пальці): 4 підходи по 15 – 20 повторень.
5. ЗФП (спина, прес).
Тренування 6.
1. Натяжка на армстолі на блоці, який розташовує-

мо на рівні плеча (статика): 5 підходів вдержувати по 
10 сек.

2. Натяжка на лавці Скотта молотковою хваткою: 4 
підходи по 12 повторень.

3. Натяжка на лавці Скотта суперсерія (беремо 3 
гантелі різної ваги, починаємо виконувати вправу з 
найважчої і без перерви переходимо до легшої, вико-
нуємо вправу до «відмови»): 2 – 3 підходи.

4. Згинання рук на біцепс-машині зворотним хва-
том: 4 підходи по 10 повторень.

5. ЗФП (гомілка, прес).
Висновки:
- розроблені системи тренувань в армспорті були 

впровадженні в учбовий процес, що дозволило отри-
мати більш ефективні результати в підготовці спортс-
менів до змагань; 

- загальні рекомендації до системи підготовки 
спортсменів з армспорту до змагань не виключають 
індивідуального підходу до кожного, хто займається 
та має відповідний рівень підготовленості;

- головною особливістю цих систем являється ви-
користання вправ зі статичним навантаженням (біля 
20 % від загального навантаження).
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Подальші дослідження в даному напрямі припус-
кають виявлення особливостей змагальної  діяльності 
в армспорті і визначенні основних чинників, що впли-
вають на реалізацію індивідуального рівня підготов-
леності спортсменів. У подальшому також планується 
розробка модельних характеристик для спортсменів 
високої кваліфікації у різних вагових категоріях.
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