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Анотація. В роботі розглядається проблема травматизму в навчально-тренувальному 

процесі та змагальної діяльності легкоатлетів-спринтерів. Вказані причини і профілактика 

травматизму у легкоатлетів-спринтерів. 
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Вступ. Спринт відноситься до категорії легкоатлетичних (бігових) вправ 

циклічного характеру максимальної потужності. 

Характерною особливістю спринту є функціонування організму в режимі 

креатин-фосфатного алактатного і анаеробного лактатного режимів 

енергоспоживання. На коротких дистанціях кров просто не встигає зробити цикл 

кровообігу. Час проходження крові по великому колу кровообігу становить 26 

секунд, причому ноги - це периферія кровоносної системи. Для досягнення 

хорошого результату у легкоатлета-спринтера (100 - 200 м) потрібен розвиток 

швидкості і силових якостей, що може бути забезпечено тільки високим 

функціональним рівнем нервово-м'язового апарату, особливо нижніх кінцівок.[4] 

Травмуючими факторами у бігунів на короткі дистанції є специфіка самого 

виду легкої атлетики, високі швидкості пересування, стартові ривки і 

прискорення, різні організаційно-методичні помилки в проведенні тренувань і 



змагань, недоліки в техніці бігу, зловживання обтяженнями і стрибковими 

вправами, недоліки психоемоційної та морально- вольової підготовки.[3] 

Найбільш уразливі ланки опорно-рухового апарату спринтерів - м'язи стегна, 

область гомілковостопного суглоба, стопи і поперековий відділ хребта. 

На частку гострих травм опорно-рухового апарату в спринті припадає понад 

44% всієї патології. До них відносяться пошкодження міоентезійного апарату, 

складові 34,3% всієї патології. Вони знаходять своє вираження в часткових 

розривах м'язів, наприклад м'язи задньої поверхні стегна, а також ушкодженнями 

сухожиль. Гострі травми у спринтерів - це і травми великих суглобів, в основному 

гомілковостопного суглоба і стопи. Переломи і вивихи зустрічаються у них значно 

рідше, але представляють найбільш важкі травми опорно-рухового апарату. 

Хронічна патологія на тлі повторних травм опорно-рухового апарату у 

спринтерів становить 55,78%. До неї відносяться остеохондрози, спондильоз, 

спондилоартрози і різні аномалії розвитку поперекового і попереково-крижового 

відділів.[1] 

Обставини і причини виникнення травм опорно-рухового апарату у 

спринтерів і заходи їх профілактики 

Обставини і причини. У річному тренувальному циклі спринтерів найбільшу 

кількість травм - 58,3% припадає на підготовчий і основний періоди підготовки. 

Порівняно мало травм - близько 8% зареєстровано в перехідному періоді. При 

цьому слід зауважити, що в 75% випадків травми виникають на тренуваннях і 

значно рідше - в 25% випадків - під час змагань.  

Основні причини травматизму у спринтерів: 

1. Незадовільний стан бігових доріжок - 7,17%; 

2. Несприятливі метеорологічні умови - 7,7%; 

3. Методичні похибки - 3,8%; 

4. Порушення правил - 27,3%; 

5. Інші причини - 7,8%. 



Для уніфікації обліку та аналізу причин травматизму в спорті З. С. Миронова 

і Л. З. Хейфец рекомендує наступну номенклатуру причин: 

1. Неправильна організація навчально-тренувальних занять і змагання. 

2. Неправильна методика проведення навчально-тренувальних занять і 

змагань. 

3. Незадовільний стан місць занять, обладнання, спортивного інвентарю, 

одягу і взуття спортсмена. 

4. Несприятливі санітарно-гігієнічні і метеорологічні умови під час 

проведення навчально-тренувальних занять і змагань. 

5. Порушення правил лікарського контролю і його недостатність. 

6. Порушення спортсменом дисципліни і встановлених правил під час 

тренувань і змагань. 

Інші автори (А. М. Ланда, Н. М. Михайлова, 1953: L. Hornof, 1972; K. Franke, 

1981) всі причини виникнення спортивних травм ділять на дві великі категорії - 

об'єктивні і суб'єктивні. 

Нам видається, що обидва підходи до створення класифікації причин 

спортивного травматизму не позбавлені недоліків, з яких основними є відсутність 

універсальності (З. С. Миронова і Л. З. Хейфец) і неточність визначення 

(суб'єктивні фактори травматизму, по L. Hornof, або внутрішні причини, по А. М. 

Ланда). 

На наш погляд, доцільніше вилучити поняття «суб'єктивний», так як 

очевидно, що всі причини спортивного травматизму носять об'єктивний або 

опосередкований характер і можуть бути розділені на три групи: причини 

організаційного характеру; причини методичного характеру; причини, зумовлені 

індивідуальними особливостями спортсмена. 

До причин організаційного характеру можна віднести незадовільний стан 

бігових доріжок, посилене поганими метеорологічними умовами. З переходом же 

на штучні покриття відсоток травматизму у спринтерів різко скоротився, а 



тренування в закритих залах привели до того, що погодні умови не сприяють 

виникненню травмаопасних ситуацій. 

Але, на жаль, травми під час тренувань ще мають місце, що цілком 

обумовлено надновими покриттями. 

Причини методичного характеру в першу чергу пов'язані з порушенням 

принципу поступовості, тобто з різким збільшенням обсягів або інтенсивності 

фізичних навантажень. Вивчення причин травматизму в залежності від періоду 

тренування показало, що близько 40% травм припадає на вступну, 30% - на 

основну і 30% - на заключну частини тренувального заняття. Це дозволяє зробити 

висновок, що недоліки в плануванні навантажень, структурі побудови тренування 

і методикою навчання є серйозною причиною травматизму у спринтерів. 

Відомо, що погана розминка, відсутність належного психологічного настрою 

є основною з основних причин виникнення травм. При цьому потрібно сказати, 

що при обстеженні травмованих спринтерів понад 90% спортсменів отримали 

травму під час виконання спеціальних вправ і тільки 9,1% - при виконанні на 

вузькоспеціальну спрямованість тренувань. 

Дослідження психоемоційного стану цієї ж групи травмованих спринтерів 

показують, що травми в 40% випадків зареєстровані в момент розслабленого стану 

або явно вираженого збудження. Крім того, більш ніж в 44% випадків травми були 

отримані при відсутності бажання тренуватися. Це безпосередньо пов'язано з 

виникненням стану перетренованості, неповним відновленням після великих 

навантажень. 

Безпосередньою причиною виникнення травми у спринтерів можуть бути 

падіння, тобто, прямий механізм травми, - 36,4% всієї патології. Порушення 

координації рухів (різке згинання, розгинання або скручування в суглобі), тобто, 

непрямий механізм травми, склала 59,1% всієї патології, найменший відсоток 

відзначений при комбінованому механізмі травми - 18,2% всієї патології.[2] 

Заходи профілактики. Профілактика травм у спринтерів в першу чергу 



повинна бути спрямована на поступову і ретельну підготовку легкоатлета до 

максимально напруженого бігу на дистанції. Для цього перед початком змагань 

обов'язкова загальна і спеціальна розминка, яка повинна бути індивідуальною за 

змістом, інтенсивності, тривалості і забезпечувати до початку старту не тільки 

розігрівання м'язів, а й подолання пускового періоду. У перервах між забігами 

спортсмен повинен зберігати почуття розігрітих м'язів. У сиру і холодну погоду 

розминка проводиться особливо інтенсивно, але за часом повинна бути менш 

тривалою. 

Під час змагань, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій суддівська 

колегія перед початком забігу повинна ретельно перевірити стан бігових доріжок. 

Спортсмен і тренер, в свою чергу, повинні стежити за взуттям; вона повинна бути 

пригнана по нозі, шнурівка в порядку і т. д. 

Висновок. Недоліки в плануванні навантажень, структурі побудови 

тренування і методики навчання є серйозною причиною травматизму у 

спринтерів. Для того щоб фізична культура і спорт несли свою оздоровчу функцію 

необхідно дотримуватися певних умов. Ці умови полягають, перш за все, у 

відсутності фізичного та емоційного перевантаження, в нормуванні тренувальних 

навантажень, їх оптимальності, неухильному дотриманні спортивного (здоровому) 

способу життя, дотриманні режиму побуту, харчування і т.п. 
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Abstract. The article deals with the problem of traumatism in the training process and the 

competitive activity of athletes-sprinters. The indicated causes and prevention of traumatism in 

athletes-sprinters. 
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