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Теорія і методика підготовки спортсменів
Бойові дії шаблістів високої кваліфікації
в умовах змінених правил змагань
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Анотація. Розглянуто показники змагальної діяльності та техніко-тактичний арсенал фехтувальників. Для аналізу змагальних дій спортсменів використано відеозаписи
фінальних двобоїв із фехтування на шаблях Кубка світу 2016 р. та Кубка світу 2017 р. Перед проведенням фіналу Кубка світу 2016 р. до правил змагань було внесено зміни, а
саме: змінено час блокування уколу (удару) із 125 мс на 175 мс, а також вкорочено стартову дистанцію з 4 м до 3 м. По завершенні тримісячного тестового періоду у правилах змагань знову відбулися зміни. Було залишено без змін час блокування уколу (удару) – 175 мс,
але повернуто попередню дистанцію початку бою – 4 м. У статті представлені результати порівняльного аналізу груп та різновидів дій фехтувальників-шаблістів у фінальних
поєдинках, які проводили до і після тестових змін у правилах змагань. Мета. Вивчити змагальну діяльність фехтувальників в умовах змінених правил змагань. Методи. Аналіз та узагальнення, методи математичної статистики. Результати. Дослідження показали, що із поверненням дистанції початку поєдинку до 4 м обсяги застосування окремих груп дій практично не зазнали змін. У змаганнях шаблістів найбільш застосованими залишались атаки,
обсяг захисних дій був значно менший, а зустрічних нападів був ще менший. У групі атакуючих дій виявлено зменшення як ефективності, так і результативності. При їх зниженні зросли ефективність та результативність захисних дій. Встановлено, що, незважаючи на великий
арсенал атакуючих дій у фехтувальників високої кваліфікації, найбільш застосовуваними є
прості атаки. У зв’язку з великим ризиком отримати випереджаючий удар фехтувальники
використовували переважно прості атаки, які є більш швидкісними порівняно зі складними
атаками і менш ризикованими відносно контратак на випередження. Зроблено припущення,
що основний перерозподіл співвідношення між атакуючими і захисними діями обумовлений
зміною часу блокування уколу (удару), а не зміною дистанції початку бою.
Ключові слова: фехтування на шаблях, правила змагань, час темпу (блокування удару),
стартова дистанція, обопільні атаки.
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Combat actions of highly skilled sabre fencers
in the conditions of the changed competition rules
Аbstract. Competitive activity indices and technico-tactical arsenal of fencers are considered. To
analyze the competitive actions of athletes the video recordings of the final sabre fencing of the
World Cup 2016 and 2017 were used. Before the final of the 2016 World Cup, the competition
rules were changed, namely: the time of touch blocking was increased grom 125 ms to 175 ms,
and the starting distance was shortened from 4 m to 3 m. At the end of the three-month
test period, the competition rules were changed again. The time of touch blocking was left
unchanged – 175 ms, but the previous distance of the beginning of the battle – 4 m was returned.
The article presents the results of comparative analysis of groups and types of actions of sabre
fencers in final fights held before and after test alterations of competition rules. Objective. To
study the competitive activity of fencers in the conditions of changed competition rules. Methods.
Analysis and generalization, methods of mathematical statistics. Results. Studies have shown
that with the return of the distance of fight beginning to 4 m, the scope of used certain groups
of actions has not changed. Attacks remained the most used in sabre competitions, the volume
of defensive actions was much smaller, and counter-attacks were even smaller. In the group
of attacking actions, a decrease in both efficiency and effectiveness was revealed. When they
decreased, the effectiveness and efficiency of protective actions increased. It is established that,
despite the large arsenal of attacking actions of highly qualified fencers, the most common are
simple attacks. Due to the high risk of getting a first, the fencers used mostly simple attacks,
which are faster than complex ones and less risky in terms of counterattacks on the lead. It is
assumed that the main redistribution of the ratio of offensive and defensive actions is due to a
change in the time of touch blocking but a change in the distance of the fight commencement.
Кeywords: sabre fencing, competition rules, rate time (touch blocking), starting distance, double
attacks.
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Вступ. Фехтування як один із видів
спорту, має сформовані правила та
систему проведення змагань. Основу
змагальної діяльності фехтувальників
становлять техніко-тактичні дії (ТТД),
до яких відносять атаки, зустрічні напади та захисти з відповідями
[6, 14]. Тенденції розвитку фехтування завжди визначалися особливостями змагальної діяльності спортсменів
високої кваліфікації, які в змагальній
практиці могли застосовувати бойові дії в різних співвідношеннях. Тому
дослідження оптимального складу таких дій є актуальними. Особливий інтерес до змагальної діяльності фехтувальників проявився після змін у правилах змагань [4, 11].
Фехтування на шаблях за останні
роки зазнало багато змін, пов’язаних
із розмірами поля поєдинку, введенням електричної фіксації ударів та
уколів, забороною флеш-атак, скасуванням сенсора удару та іншими новаціями [11, 12, 15]. Мета цих змін – підвищення видовища фехтувальних поєдинків і привабливості їх для телебачення, збалансування результативності атак і захисних дій, зниження рівня
суб’єктивізму у суддівстві [9, 13].
Серед останніх змін у правилах
змагань із фехтування на шаблях
були такі: на період жовтень-грудень
2016 р. введено тимчасові зміни, які
стосувались зменшення дистанції початку бою в середині доріжки з 4 до
3 м та збільшення часу фіксованого
випередження ударів із 125 до 175 мс.
[8]. По завершенні тестового періоду у правилах змагань знову відбулися зміни – залишено без змін час блокування уколу (удару) 175 мс, але повернено попередню дистанцію початку бою – 4 м [1].
Мета дослідження – вивчення бойових дій фехтувальників-шаблістів в
умовах змінених правил змагань.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних на-
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Т а б л и ц я 1. Обсяги, ефективність та результативність основних груп змагальних дій фехтувальників ( ± Sx, %)
Обсяги

Ефективність

Результативність

Дії
2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

Атаки

62,6 ± 2,4

62,6 ± 4,1

51,0 ± 2,7

37,4 ± 5,7*

73,1 ± 2,3

61,0 ± 9,4*

Зустрічні напади

13,1 ± 2,0

11,4 ± 3,3

23,3 ± 9,2

25,0 ± 11,1

7,1 ± 3,5

7,8 ± 3,6

Захисти–відповіді

24,3 ± 1,8

26,0 ± 3,8

23,6 ± 6,0

52,7 ± 11,9*

22,3 ± 5,5

31,2 ± 8,8

Примітка. * – p < 0,05

Т а б л и ц я 2. Обсяги, ефективність та результативність атакуючих дій фехтувальників ( ± Sx, %)
Обсяги

Ефективність

Результативність

Атаки
2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

78,9 ± 4,1

64,7 ± 4,8*

44,3 ± 1,3

28,3 ± 4,5*

69,7 ± 5,9

52,6 ± 10,6*

Із фінтами

10,8 ± 2,0

20,8 ± 4,1*

86,1 ± 9,0

49,7 ± 9,1*

17,4 ± 3,5

21,5 ± 5,3

Із дією на зброю

4,2 ± 2,1

7,1 ± 2,6

44,4 ± 20,5

44,4 ± 20,5

6,6 ± 3,0

12,2 ± 5,8

6,2 ± 2,6

7,5 ± 1,8

37,5 ± 18,0

66,7 ± 16,7

6,3 ± 3,3

13,6 ± 3,0

Прості

Комбіновані
Примітка. * – p < 0,05

Т а б л и ц я 3. Обсяги, ефективність та результативність захисних дій фехтувальників ( ± Sx, %)
Обсяги

Ефективність

Результативність

Захисти–відповіді
2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

Дистанційний

46,5 ± 7,3

38,0 ± 10,3

36,4 ± 8,9

66,1 ± 15,4

56,9 ± 16,7

49,3 ± 14,7

2-й

15,1 ± 1,9

3,3 ± 2,1

25,0 ± 17,1

16,7 ± 16,7

27,8 ± 15,9

12,5 ± 2,1

3-й

18,7 ± 7,2

27,5 ± 15,4

25,0 ± 17,1

16,7 ± 11,4

13,9 ± 9,0

6,5 ± 4,4

4-й

13,9 ± 5,8

14,0 ± 5,2

16,7 ± 16,7

25,0 ± 17,1

5,6 ± 5,6

6,5 ± 4,4

5-й

5,8 ± 2,6

17,1 ± 4,8

33,3 ± 21,1

50,0 ± 22,4

12,5 ± 8,5

18,8 ± 9,3

укової та методичної літератури, експертний аналіз змагальної діяльності спортсменів, методи математичної
статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження фехтувальних поєдинків попередніх років давали підстави говорити про певні тенденції у співвідношенні основних показників ТТД шаблістів через зміни у
правилах змагань, а саме: збільшення обсягів захисних дій при зменшенні атакуючих [1–4, 12, 16]. У нашій
роботі наведено результати порівняльного аналізу фінальних поєдинків команд Кореї та Італії на етапі Кубка світу 2016 р. (Угорщина) і команд
Німеччини та Італії на етапі Кубка світу 2017 р. (Алжир) [17, 18]. Правила
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проведення цих змагань відрізнялись
тільки дистанціями початку бою.
Обробку кількісних показників фехтувального темпу виконували методом математичної статистики
з оцінкою достовірності відмінностей
за t-критерієм Стьюдента. Крім того,
для кожного спортсмена обраховували обсяг, ефективність і результативність ТТД. Оскільки змагання були командними і розміри вибірок фехтувальників були малі (n = 6), статистично значущі розходження визначали
із використанням U-критерію МаннаУітні [5, 10]. Зауважимо, що для обсягів вибірок n = 6 критичне значення
U-критерію дорівнює 7.
Загальну характеристику груп
змагальних дій фехтувальників пред-

ставлено в таблиці 1. Видно, що із
поверненням дистанції початку бою
до 4 м обсяги застосування окремих
груп дій практично не зазнали змін
(p > 0,05). Найчастіше застосовують
атаки, обсяг захисних дій значно менший, а зустрічних нападів був ще менший. У групі атак виявлено достовірне зменшення як ефективності (від
51,0 ± 2,7 до 37,4 ± 5,7 %; p < 0,05),
так і результативності (від 73,1 ± 2,3
до 61,0 ± 9,4 %; p < 0,05). При зниженні ефективності атакуючих дій у
2017 р. зросла ефективність ТТД захисту–відповідей (від 23,6 ± 6,0 до
52,7 ± 11,9 %; p ≤ 0,05). Достовірним також було зниження результативності атак (p < 0,05). У той самий
час збільшення результативності за-
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хисних дій виявилось недостовірним
(p > 0,05).
Таким чином, повернення дистанції початку бою 4 м при збереженні
часу блокування уколу (удару) 175 мс
фактично не змінило співвідношення обсягів дій атаки і захисту, але поліпшило баланс у бік збільшення результативності ТТД із групи дій захисти–відповіді.
Введення змін до правил проведення змагань із фехтування на шаблях 2016 р. переслідувало мету
зменшення кількості обопільних атак
на середині доріжки. Найчастіше обопільні атаки фіксуються на початку фехтувального поєдинку. Обсяги
їх застосування можуть свідчити про
характер ведення тактичної боротьби, про бажання суперників заволодіти ініціативою і першими вийти в атаку [1, 7, 12, 14].
У сучасній класифікації змагальних дій деякі учені відносять обопільні атаки до групи зустрічних нападів. Ми розглядаємо їх серед дій групи атаки. Крім того, точніше уявлення
про обопільні атаки дає не абсолютна
їх кількість у поєдинку, а обсяг, який
визначається через виражене у відсотках відношення до загальної кількості ТТД.
У тестовий період дії змін на етапі Кубка світу 2016 р. спостерігалось
зниження обсягу обопільних атак до
12,37 %. Через рік після завершення
дії тестових змін на етапі Кубка світу 2017 р. показник обсягу цих атак
дещо збільшився, проте залишався
меншим, ніж до запровадження змін, і
становив 23,26 %. Фехтувальний темп
обопільних атак зріс від 0,93 ± 0,06 с
до 1,10 ± 0,04 с (p < 0,05). Зрозуміло, що це відбулося через збільшення
дистанції початку поєдинку.
За нових правил змагань суттєво зменшилась частота застосування простих атак, проте збільшились обсяги складних (табл. 2). Серед складних атак слід виділити достовірне збільшення їх обсягів із фінтами (20,8 ± 4,1 проти 10,8 ± 2,0 %;
p < 0,05). Ефективність атак простих
і з фінтами достовірно зменшилась
(p < 0,05), а щодо ефективності комбінованих атак, проявлялась тільки
тенденція до зростання (p > 0,05). У

2017 р. результативність ТТД із групи атак порівняно з фінальними двобоями Кубка світу 2016 р. достовірних
змін не зазнала (p > 0,05).
Достовірно змінився фехтувальний темп простих атак – збільшився
із 0,868 ± 0,024 с до 1,212 ± 0,045 с
(p < 0,001). Очевидно це пов’язано,
як і у випадку з обопільними атаками, з поверненням дистанції початку
поєдинку до 4 м та є проявом основних часових відмінностей дій у досліджуваних двобоях на середині фехтувальної доріжки. Інші дані можуть
свідчити лише про тенденцію до зростання динамічності виконання складних атак, оскільки зміни фехтувального темпу були недостовірними
(p > 0,05).
Щодо групи зустрічних нападів,
то контратаки як змагальні дії у всіх
досліджуваних поєдинках мали малий відсоток застосування, а ремізи –
лише поодинокі випадки. Очевидно це
пов’язано із тактичними труднощами
виконання зустрічних нападів, які полягали у створенні умов для припинення атаки суперника і подальшого
власного переходу в атаку.
Аналізуючи захисти–відповіді також можна говорити тільки про тенденції змін основних показників
ТТД після останніх новацій у правилах змагань, оскільки підтвердження достовірних змін виявлено не було.
Більш застосовуваними були 3-й і 5-й
захисти, зросла ефективність дистанційного, 4-го та 5-го захистів. Також
недостовірними були зміни результативності дій із групи захисти–відповіді
(р > 0,05; табл. 3).
Серед кількісних показників фехтувального темпу захисних дій у порівнюваних поєдинках виявлено, що
тільки зміни фехтувального темпу 4-го захисту були достовірними
(від 4,016 ± 0,850 до 1,871 ± 0,412 с;
р < 0,05). Серед показників темпу інших ТТД із групи захисти–відповіді достовірних змін не виявлено (р > 0,05).
Таким чином, порівняльний аналіз досліджуваних поєдинків 2016–
2017 рр. виявив перерозподіл ТТД
у групах атакуючих і захисних дій.
Зменшились обсяги простих атак, натомість збільшились складних, особливо, атак із фінтами. Знизились як

ефективність, так і результативність
атакуючих дій, водночас ефективність
і результативність ТТД із групи захисних дій зросли.
Майже незмінною залишилася кількість обопільних атак. Основні
відмінності проявлялись у початкових фазах поєдинків на середині фехтувальної доріжки. У дистанційній боротьбі відмінності були менше помітними.
Висновки. Після нововведень до
правил змагань 2016 р. з’явилась тенденція ускладнення атакуючих дій за
рахунок фінтів, дії на зброю та комбінованих атак. Суттєво зменшилась
кількість обопільних атак. Повернення
у 2017 р. попередньої дистанції 4 м та
відмова зміни часу блокування уколу
(удару) 175 мс продовжили тенденцію
зменшення обсягів простих атак та
збільшення складних. Основний перерозподіл співвідношення між атакуючими і захисними діями у тестовому періоді обумовлений зміною часу
блокування уколу (удару), а не зміною
дистанції початку бою.
Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення та аналіз ТТД висококваліфікованих шаблістів в умовах ведення індивідуальних
поєдинків на змаганнях Гран-прі, Кубка світу та чемпіонату світу 2019 р.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє,
що відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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