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Анотації:
Наведено динаміку показників 
фізичного розвитку, фізичної та 
технічної підготовленості 12 – 15 
річних юних важкоатлетів різних 
груп вагових категорій, які ведуть 
підготовку до першості України. У 
досліджені брали участь 50 спортс-
менів. Вік спортсменів 12 – 15 років. 
Досліджено показники фізичного 
розвитку та фізичної підготовле-
ності спортсменів. Здійснено аналіз 
показників технічної підготовленос-
ті юних важкоатлетів за допомо-
гою у контрольних вправах у ривку 
та поштовху. Наведено величину 
взаємозв’язку між показниками фі-
зичного розвитку, загальної та спе-
ціальної фізичної підготовленості 
юних важкоатлетів різних груп ва-
гових категорій. Встановлено, що 
показники довжини тіла спортсме-
нів мають тенденцію к зростанню з 
підвищенням груп вагових категорій 
– на 15,2 %. Оцінено, що індекс ак-
тивної маси тіла спортсменів збіль-
шується з підвищенням груп вагових 
категорій – на 14,2 %. Доведено, що 
показники довжини верхніх та нижніх 
кінцівок юних важкоатлетів збільшу-
ються з підвищенням груп вагових 
категорій у середньому – на 14,6 та 
15,1 %. Встановлено, що показники 
загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості юних важкоатлетів 
збільшуються з підвищенням груп 
вагових категорій у середньому – на 
18,2 та 40,8 %. 

Лутовинов Ю.А., Олешко В.Г., Лысенко 
В.Н., Ткаченко Е.В. Динамика показате-
лей физического развития, физической 
и технической подготовленности 12 – 15 
летних юных тяжелоатлетов разных 
групп весовых категорий. Приведена ди-
намика показателей физического развития, 
физической и технической подготовленно-
сти 12 – 15 летних юных тяжелоатлетов, ко-
торые ведут подготовку к первенству Украи-
ны. В исследовании принимали участие 50 
спортсменов. Возраст спортсменов 12 – 15 
лет. Исследованы показатели физического 
развития и физической подготовленности 
спортсменов. Осуществлен анализ показа-
телей технической подготовленности в кон-
трольных упражнениях в рывке и толчке. 
Приведена величина взаимосвязи между 
показателями физического развития, об-
щей и специальной физической подготов-
ленности юных тяжелоатлетов различных 
групп весовых категорий. Установлено, что 
показатели длины тела спортсменов име-
ют тенденцию к увеличению с повышени-
ем групп весовых категорий – на 15,2 %. 
Оценено, что индекс активной массы тела 
спортсменов увеличивается с повышением 
групп весовых категорий – на 14,2 %. До-
ведено, что показатели длины верхних и 
нижних конечностей юных тяжелоатлетов 
увеличиваются с повышением групп весо-
вых категорий в среднем – на 14,6 и 15,1 
%. Установлено, что показатели общей и 
специальной физической подготовленно-
сти юных тяжелоатлетов увеличиваются 
с повышением групп весовых категорий в 
среднем – на 18,2 и 40,8 %. 

Lutovinov Iu.A., Oleshko V.G., Lisenko 
V.N., Tkachenko K.V. Dynamics of the 
indicators of physical development, 
physical and technical fitness of young 
12 – 15 year old weightlifters of the 
different groups of weight categories. 
Here is the dynamics of indicators of 
physical development, physical and 
technical preparedness of young 12 – 15 
year old weightlifters who are training 
for the Championship of Ukraine. 50 
sportsman’s has taken part in investigation. 
Age of sportsman – 12 – 15 years old. 
The indicators of physical development 
and preparedness of sportsmen were 
researched. The indicators of physical 
preparedness in control snatch, clean 
and jerk exercises were analyzed. The 
interconnection among the indicators of 
physical development as well as general 
and special physical preparedness of 
young weightlifters was shown. It was 
analyzed that the body length indicators 
of sportsmen are tend to grow by 15.2 % 
with an increase of weight category 
groups. It was estimated that the index 
of active mass of sportsman body grows 
by 14.2% with an increase of weight 
category groups. It was analyzed that 
the length indicators of upper and low 
extremities of young weightlifters grow 
on average by 14.6% and 15.1% with an 
increase of weight category groups. It was 
estimated that the indicators of general 
and special physical preparedness of 
young weightlifters grow on average by 
18.2% and 40.8%. 
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Вступ. 1

Серед певних видів спорту, що мають силову спря-
мованість і змагальну специфіку, зростаючою попу-
лярністю набуває важка атлетика.

 Інтенсивні заняття зі штангою сприяють прояву 
максимальних зусиль юних важкоатлетів за рахунок 
зміцнення здоров’я, підвищення витривалості, роз-
винення активної м’язової маси і побудови належної 
статури. 

 Бажання перемогти у змаганнях вищого рівня і пе-
ревершити діючі показники становлять високі вимоги 
до рівня фізичного розвитку та фізичної підготовле-
ності у тренувальному процесі юних важкоатлетів. 

 Найбільший приріст тотальних розмірів юних 
важкоатлетів спостерігається у 12 – 15 років. У порів-
нянні з школярами юні важкоатлети мають одинакові 
показники у довжини тіла, але маса і обвід грудної 
клітини значно більший [1, 3, 5].
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Певні автори у важкій атлетиці [1-5] намагалися 
узагальнити результати вивчення показників фізично-
го розвитку найсильніших юних важкоатлетів, а саме: 
склад тіла, конституція та пропорції тіла, тотальні 
розміри тіла та інше. 

При цьому під час досліджень фізичного розви-
тку юних важкоатлетів різних груп вагових категорій 
нами не виявлено чинників відбору й підготовленості 
до змагань, не знайдено у теорії і практиці важкої ат-
летики, ані у вітчизняній та іноземній літературі. 

Робота виконана згідно плана НДР НУФВСУ за 
темою 2.8. «Удосконалення підготовки спортсменів в 
окремих групах видів спорту» на 2011 – 2015 рр. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідження динаміки показників 

фізичного розвитку, фізичної та технічної підготовле-
ності юних важкоатлетів.

Методи дослідження.
1. Аналіз науково – методичної літератури.
2. Опитування тренерів та спортсменів.
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 3. Антропометрія. Каліперометрія. 
 4. Визначення рівня загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості  юних важкоатлетів за допомогою 
педагогічного тестування.

 5. Визначення технічної підготовленості за допомо-
гою відеокомп’ютерного аналізу просторових ха-
рактеристик підйому штанги у контрольних впра-
вах у ривку та поштовху.

 6. Педагогічне спостереження за тренувальним про-
цесом.

 7. Методи математичної статистики. 
 Досліджені показники фізичної та технічної під-

готовленості 50 юних важкоатлетів, серед яких – 13 
юнаків мають І – й юнацький розряд, 37 юнаків – ІІІ 
– й спортивний розряд. Усі юні важкоатлети були роз-
ділені на групи вагових категорій: І – < 45 кг, ІІ – 45 
– 55, ІІІ – 56 – 77 кг. 

 Результати дослідження. 
Нами вивчались показники фізичного розвитку, 

фізичної та технічної підготовленості юних важкоат-
летів. 

 Наведено показники складу тіла юних важкоатле-
тів різних груп вагових категорій (табл. 1). 

 Аналіз показує, що маса жирової тканини юних 
важкоатлетів збільшується з підвищенням груп ваго-
вих категорій – на 9,3 %, але статистично достовірна 
лише між першою та третьою групами (р<0,05); ін-
декс активної маси тіла – на 14,2 % (р<0,05). 

 Найбільший вміст жирового прошарку на сегмен-
тах тіла у юних важкоатлетів відмічається на живо-
ті та на нижніх кінцівках, який збільшується з під-
вищенням груп вагових категорій відповідно – на 
10,0 %, (p>0,05) та 18,2 %, (р<0,05); грудної клітині 
– на 10, і 13,1 % (р<0,05); спині – на 10,5 і 13,7 % 
(р<0,05); верхніх кінцівках – на 16,7 і 11,1 % (р>0,05); 
нижніх кінцівках – на 23,7 і 22,5 % (р<0,05). На наш 
погляд розподіл підшкірно – жирового прошарку 
на сегментах тіла юних 14 – ти річних важкоатлетів 
залежить від маси тіла та кваліфікації спортсменів та 
має індивідуальні особливості [1,4,6]. 

Наведено показники фізичного розвитку 12 – 15 
річних юних важкоатлетів різних груп вагових кате-
горій (табл.2).

 Аналіз показує, що показники довжини тіла ма-
ють тенденцію до збільшення з підвищенням груп ва-
гових категорій – на 14,7 % (р<0,05); показники тіла 
сидячи – на 15,1% (р<0,05); обвід грудної клітини – 
на 17,3 % (р<0,05); обвід плеча – на 19,6 % (р<0,05); 
стегна – 17,9 % (р<0,05); гомілки – на 18,1 % (р<0,05); 
плечей – на (р<0,05); тазу – на 17,1 % (р<0,05); та-
лії – на 14,7 % (р<0,05); довжина плечей – на 17,7 % 
(р<0,05); передпліччя – на 13,7 % (р<0,05); рук – на 
12,6 % (р<0,05); нижніх кінцівок – на 15,0 % (р<0,05); 
стегна – на 14,9 %; гомілки – на 15,6 % (р<0,05); ЖЕЛ 
– на 31,2 % (р<0,05), що підтверджується досліджен-
нями провідних фахівців [1,3].

В порівнянні із показниками фізичного розвитку 
юних важкоатлетів другої групи вагових категорій 
більші у юних важкоатлетів із співвідношенням засо-
бів ЗФП та СФП 75 і 25 %, 50 і 50 %: довжина тіла – 

на 0,9 %(р>0,05), маса тіла – на 3,0 % (р>0,05), обвід 
грудної клітини – на 2,3 %(р>0,05), ЖЕЛ – на 7,9 % 
(р<0,05).

 Наведено показники фізичної підготовленості 12 
– 15 річних важкоатлетів різних груп вагових катего-
рій (табл.3). 

 Аналіз показує, що показники загальної та спеці-
альної фізичної підготовленості збільшуються з під-
вищенням груп вагових категорій: у ривку – на 48,0 % 
(р<0,05); поштовху (кг) – на 49,1 % (р<0,05); присідан-
нях на плечах (кг) – на 48,9 % (р<0,05); присіданнях 
на грудях (кг) – на 49,0 % (р<0,05); жиму лежачи (кг) – 
45,9 % (р<0,05); стрибку з місця у гору за Абалаковим 
(см) – на 43,4 % (р<0,05); динамометрії лівої та правої 
кистей (кг) – на 30,5 і 28,7 % (р<0,05); динамометрії 
станової (кг) – на 34,2 % (р<0,05); стрибку у довжину 
з місця (см) – на 13,2 % (р<0,05); нахилах тулуба упе-
ред стоячи (см) – на 13,8 % (р<0,05); віджиманні від 
підлоги у упорі лежачи (кількість разів) – на 15,0 % 
(р<0,05); підтягуванні на поперечині (кількість разів) 
– на 31,0 % (р<0,05). 

 В порівнянні із показниками спеціальної та за-
гальної фізичної підготовленості юних важкоатлетів 
другої групи вагових категорій більші у юних важко-
атлетів із співвідношенням засобів ЗФП і СФП 75 і 
25 % та 50 і 50 % у підтягувані на поперечині та на-
хилах тулуба уперед стоячи – на 16,3 і 13,1 % (р<0,05); 
у ривку – на 4,8 і 10,5 % (р<0,05), поштовху – на 9,9 і 
18,3 % (р<0,05), присіданнях на плечах – на 9,8 і 17,6 
% (р<0,05), стрибку з місця у гору за Абалаковим – на 
2,0 і 6,7 % (р<0,05). 

 Наведено величину взаємозв’язку між показни-
ками фізичного розвитку та фізичної підготовленості 
1-3 груп вагових категорій юних важкоатлетів (т.4).

Аналіз показує, що у юних важкоатлетів першої 
групи вагових категорій взаємозв’язок між показни-
ками фізичного розвитку та фізичної підготовленості 
високий – на 29,1 %, середній – 58,3 %, низький – 12,6 
%; другої групи вагових категорій він на 50,0 % силь-
ний та середній, третьої групи – високий. 

 Наведено величину взаємозв’язку між показника-
ми фізичного розвитку,  фізичної підготовленості та 
ривком і поштовхом юних важкоатлетів 1 – 3 груп  ва-
гових категорій (табл. 5).

Аналіз показує, що величина взаємозв’язку між 
показниками фізичного розвитку, фізичної підготов-
леності та ривком юних важкоатлетів у другої та тре-
тьої груп вагових категорій вища, ніж першої – на 64,4 
% (р<0,05). А величина взаємозв’язку між показника-
ми фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 
поштовхом юних важкоатлетів третьої групи вагових 
категорій вища, ніж другої та першої відповідно – на 
57,2 і 64,3 % (р<0,05). 

 Наведені показники технічної підготовленості 12 
– 15 річних юних важкоатлетів у ривку (табл. 6). 

Аналіз показує, що час виконання тяги ривкової у 
юних важкоатлетів збільшується з підвищенням груп 
вагових категорій – на 6,1 % (р<0,05); висота вильоту 
штанги залежно від довжини тіла – на 1,3 % (р<0,05); 
висота фіксації у фазі фінального розгону залежно від 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Показники складу тіла 12 – 15 річних юних важкоатлетів різних груп вагових категорій, х ; m (n=50)

Показник Група вагових категорій та достовірність відмінностей (р<0,05)
І ІІ р<0,05 ІІІ р<0,05

Маса тіла, кг 38,05;1,6 50,2; 1,2 р<0,05 65,4; 2,3 р<0,05
Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 р<0,05 170,5; 2,2 р<0,05
Маса жирової тканини, % 
від маси тіла 4,52; 0,1 4,78; 0,1 p>0,05 4,98; 0,2 р<0,05 
Індекс АМТ, у.о. 1,15; 0,05 1,18; 0,07 p>0,05 1,34; 0,07 p<0,05
Сегменти тіла
Грудна клітина 1,8; 0,1 2,0; 0,1 p>0,05 2,3; 0,1 р<0,05 
Спина 1,7; 0,1 1,9; 0,1 p>0,05 2,2; 0,1 р<0,05
Верхня кінцівка (двоголо-
вий та триголовий м’язи) 2,0; 0,5 2,4; 0,1 p>0,05 2,7; 0,5 p>0,05
Живіт (косий та прямий 
м’язи) 4,5; 0,3 5,0; 0,5 р<0,05 5,5; 0,8 p>0,05
Нижня кінцівка (стегно та 
гомілка) 2,9; 0,1 3,8; 0,2 р<0,05 4,9; 0,2 р<0,05 

 
Таблиця 2 

Показники фізичного розвитку 12 – 15 річних юних важкоатлетів різних груп вагових категорій, х ; m (n=50)

Показник Група вагових категорій та достовірність відмінностей (р<0,05)
І ІІ р<0,05 ІІІ р < 0,05

Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 р<0,05 170,5; 2,2 р<0,05
Довжина тіла сидячи, см 76,27; 0,64 83,63; 0,81 р<0,05 89,8; 1,0 р<0,05
Обвід 
грудної клітини, см 76,18; 1,1 83,81; 1,2 р<0,05 92,1; 1,06 р<0,05
плеча, см 25,72; 0,5 30,63; 0,3 р<0,05 32,0; 0,63 р<0,05
стегна, см 45,0; 0,6 49,63; 0,8 р<0,05 54,8; 0,58 р<0,05
гомілки, см 28,5; 0,6 31,31; 0,5 р<0,05 34,8; 0,43 р<0,05
плечей, см 80,81;1,25 100,18; 1,68 р<0,05 108,62; 1,28 р<0,05
тазу, см 59,18; 0,8 64,72; 1,07 р<0,05 71,36; 0,82 р<0,05
талії, см 60,9; 0,82 66,54; 1,07 р<0,05 71,36; 0,82 р<0,05
Довжина
плечей, см 24,54; 0,28 26,9; 0,36 р<0,05 29,81; 0,53 р<0,05
передпліччя, см 22,59; 0,28 23,81; 0,15 р<0,05 26,18; 0,28 р<0,05
рук, см 63,8; 0,85 67,5; 0,38 р<0,05 73,0; 1,3 р<0,05
нижніх кінцівок, см 69,18; 0,15 75,4; 0,9 р<0,05 81,36; 1,1 р<0,05
стегна, см 36,5; 0,34 40,0; 0,48 р<0,05 42,9; 0,64 р<0,05
гомілки, см 30,0; 0,4 33,0; 0,45 р<0,05 35,54; 0,51 р<0,05
ЖЕЛ, куб.см 2981,8; 22,6 3454,5; 54,55 р<0,05 4336,36; 15,2 р<0,05

Таблиця 3
Показники загальної та спеціальної фізичної підготовленості 12 – 15 річних  

юних важкоатлетів різних груп вагових категорій,  х ;; m (n=50)

Показник Група вагових категорій та достовірність відмінностей (р<0,05)
І ІІ р<0,05 ІІІ р < 0,05

СФП
Ривок, кг 33,0; 3,5 43,9; 1,26 р<0,05 63,5; 2,02 р<0,05
Поштовх, кг 40,72; 2,6 53,27; 1,07 р<0,05 80,09; 2,8 р<0,05
Присідання на плечах, кг 52,4; 1,2 68,2;0,8 р<0,05 102,5; 3,8 р<0,05
Присідання на грудях, кг 44,9; 2,0 58,6; 1,2 р<0,05 88,1; 3,7 р<0,05
Жим лежачи, кг 30,0; 0,3 37, 0,13 р<0,05 55,45; 2,45 р<0,05
Стрибок за Абалаковим, см 43,27; 0,43 52,45; 0,31 р<0,05 65,0; 0,45 р<0,05
Динамометрія

лівої кисті, кг 33,0; 1,1 42,0; 1,2 р<0,05 47,5; 1,3 р<0,05
правої кисті, кг 34,5; 1,1 45,5; 1,2 р<0,05 48,4; 1,3 р<0,05
станова, кг 86,1; 2,0 120,8; 1,1 р<0,05 130,9; 3,8 р<0,05

ЗФП
Стрибок у довжину з місця, см 204,0; 2,0 226,3; 1,4 р<0,05 235,0; 1,5 р<0,05
Нахили тулуба стоячи, см 10,0; 0,2 10,9; 0,3 р<0,05 11,6; 0,2 р<0,05
Віджимання в упорі лежачи, кіл. 
разів 22,1; 0,6 24,0; 0,7 р<0,05 26,0; 0,6 р<0,05
Підтягування на поперечині, 
кількість разів 8,0; 0,3 10,3; 0,8 р<0,05 11,6; 0,3 р<0,05
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 Таблиця 4

Величина взаємозв’язку між показниками фізичного розвитку та фізичної підготовленості юних 
важкоатлетів 1 – 3 груп вагових категорій

Показник Присідання на плечах Стрибки у висоту з місця Стрибки у довжину з 
місця

Довжина тіла
0,3581
0,4912
0,8113

0,471
0,685
0,784

0,547
0,801
0,820

Маса тіла
0,740
0,707
0,866

0,913
0,918
0,784

0,599
0,722
0,764

Обвід грудної клітини
0,320
0,614
0,743

0,608
0,718
0,781

0,342
0,559
0,909

ЖЄЛ
0,662
0,747
0,726

0,494
0,825
0,794

0,502
0,669
0,825

Динамометрія

лівої кисті
0,741
0,657
0,750

0,542
0,597
0,810

0,506
0,675
0,850

правої кисті
0,649
0,687
0,790

0,541
0,716
0,800

0,595
0,672
0,850

станова
0,430
0,750
0,751

0,845
0,700
0,811

0,629
0,719
0,861

Нахили стоячи уперед
0,750
0,606
0,790

0,877
0,716
0,840

0,850
0,926
0,860

довжини тіла – на 1,5 % (р<0,05), що підтверджується 
дослідженнями провідних фахівців [1,5].

 Наведено показники технічної підготовленості 12 
– 15 річних юних важкоатлетів у поштовху (табл. 7). 

 Аналіз показує, що у підніманні штанги на груди, 
час виконання тяги поштовхової юних важкоатлетів 
збільшується з підвищенням груп вагових категорій 
– на 3,1 % (р>0,05); висота вильоту штанги залежно 
від довжини тіла – на 2,0 % (р<0,05); висота фіксації 
у фазі фінального розгону залежно від довжини тіла 
– на 2,7 % (р<0,05), що підтверджується дослідження-
ми   провідних фахівців [1,5]. У підніманні штанги від 
грудей: тривалість прийому збільшується – на 4,2 % 
(p>0,05), висота вильоту штанги залежно від довжини 
тіла – на 1,4 % (p>0,05), висота фіксації штанги у фазі 
фінального розгону залежно від довжини тіла – на 1,4 % 
(p>0,05), глибина попереднього присіду збільшується 
з підвищенням груп вагових категорій у юних 
важкоатлетів – на 6,1 (р<0,05), що підтверджується 
дослідженнями провідних фахівців [1,5]. 

 Висновки.
 1. Досліджені показники фізичного розвитку, рівня 

фізичної та технічної підготовленості юних 
важкоатлетів різних груп вагових категорій, які ве-
дуть підготовку до першості України. 

2. За результати проведених досліджень, ми прийшли 
до висновку, що показники довжини тіла юних 
важкоатлетів мають тенденцію до збільшення з 
підвищенням груп вагових категорій – на 15,2 % (р 
< 0,05). 

 3. Досліджені показники фізичного розвитку та рівня 
фізичної підготовленості юних важкоатлетів. Індекс 

активної маси тіла має тенденцію до збільшення з 
підвищенням груп вагових категорій – на 14,2 % 
(р<0,05). Довжині розміри частин тіла збільшуються 
з підвищенням груп вагових категорій юних 
важкоатлетів (довжина рук – на 12,6 % (р<0,05), 
нижніх кінцівок – на 15,0 % (р<0,05); діаметри ча-
стин тіла: плечовий – на 25,6 % (р<0,05). 

 4. В порівнянні із показниками спеціальної та загальної 
фізичної підготовленості юних важкоатлетів другої 
групи вагових категорій більші у юних важкоатлетів 
із співвідношенням засобів ЗФП і СФП 75 і 25 % та 
50 і 50 % у підтягувані на поперечині та нахилах 
тулуба уперед стоячи – на 16,3 і 13,1 % (р<0,05); у 
ривку – на 4,8 і 10,5 % (р<0,05), поштовху – на 9,9 
і 18,3 % (р<0,05), присіданнях на плечах – на 9,8 і 
17,6 % (р<0,05), стрибку з місця у гору за Абалако-
вим – на 2,0 і 6,7 % (р<0,05), що підтверджується 
дослідженнями провідних фахівців [1, 3, 5].

 5. Величина взаємозв’язку між показниками фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості та ривком 
юних важкоатлетів другої та третьої груп вагових 
категорій вища, ніж першої – на 64,4 % (р<0,05), а 
поштовхом третьої групи вагових категорій вища, 
ніж другої та першої відповідно – на 57,2 і 64,3 
% (р<0,05), що підтверджується дослідженнями 
провідних фахівців [1,3,5]. 

 6. Здійснено аналіз технічної підготовленості у ривку 
та поштовху юних важкоатлетів а також встановле-
на її залежність від різних груп вагових категорій. 
 Подальші дослідження передбачається провести 

у напрямку вивчення інших проблем підготовки віко-
вих і вагових груп важкоатлетів. 



34

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 5
Величина взаємозв’язку між показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості та ривком  

і поштовхом юних важкоатлетів 1 – 3 груп вагових категорій

Показник Ривок Поштовх

Довжина тіла
0,247
0,710
0,700

0,292
0,340
0,629

Маса тіла
0,656
0,770
0,830

0,607
0,530
0,910

Обвід грудної клітини
0,260
0,680
0,635

0,250
0,470
0,664

ЖЄЛ
0,287
0,790
0,700

0,323
0,660
0,810

Динамометрія лівої кисті
0,741
0,830
0,700

0,696
0,650
0,730

Динамометрія правої кисті
0,643
0,740
0,700

0,630
0,600
0,720

Динамометрія станова
0,418
0,820
0,730

0,425
0,640
0,850

Підтягування на поперечині
0,848
0,870
0,860

0,763
0,800
0,890

Віджимання лежачи від підлоги
0,489
0,790
0,700

0,442
0,700
0,790

Нахили уперед стоячи
0,641
0,820
0,700

0,615
0,480
0,782

Стрибки у гору з місця
0,637
0,700
0,890

0,652
0,610
0,800

Стрибки у довжину з місця 
0,637
0,880
0,700

0,652
0,510
0,678

Присідання на плечах 
0,810
0,840
0,950

0,880
0,900
0,850

 Таблиця 6
Показники технічної підготовленості 12 – 15 річних юних важкоатлетів різних груп вагових категорій  

у ривку, х ; m

 Показник
Група вагових категорій

Перша Друга Третя р< 0,05
Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 170,5; 2,2 р< 0,05
Час виконання тяги, с 1,38; 0,02 1,39; 0,03 1,47; 0,03 р< 0,05
Висота вильоту залежно від довжини 
тіла, % 76,4; 0,2 77,3; 0,1 77,4; 0,3 р< 0,05

Висота фіксації у фазі фінального 
розгону залежно від довжини тіла, % 66,4; 0,2 67,3; 0,2 67,4; 0,2 р< 0,05

1 – коефіцієнт кореляції першої групи вагових категорій; 2 – другої; 3 – третьої. 
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Таблиця 7
 Показники технічної підготовленості 12 – 15 річних юних   важкоатлетів різних груп вагових категорій  

у поштовху,  х ;  m 

 Показник Група вагових категорій
Перша Друга Третя

 Піднімання штанги на груди
Довжина тіла, см 145,5; 1,1 159,1; 1,6 170,5; 2,2 р<0,05
Час виконання тяги, с 1,57; 0,3 1,59; 0,2 1,62; 0,3 p>0,05
Висота вильоту залежно від до-
вжини тіла, % 63,2; 0,2 63,3; 0,3 64,5; 0,2 p<0,05

Висота фіксації у фазі фінального 
розгону залежно від довжини 
тіла, %

54,4; 0,05 55,6; 0,05 55,9; 0,05 p<0,05 

 Піднімання штанги від грудей 
Тривалість прийому, % 1,38; 0,1 1,41; 0,1 1,44; 0,1 p>0,05
Висота вильоту залежно від до-
вжини тіла, % 13,8; 0,2 13,9; 0,1 14,0; 0,1 p>0,05
Висота фіксації у фазі фінального 
розгону залежно від довжини 
тіла, %

14,5; 0,06 14,6; 0,05 14,7; 0,05 p>0,05

Глибина попереднього присіду, % 9,3; 0,1 9,8; 0,1 9,9; 0,1 р<0,05 




