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BWF ниво 2 треньорът трябва да може да: 
 
„Демонстрирa усъвършенствани компетенции за 
треньорство чрез ефективно планиране, предоставяне, 
преглед и оценка на годишните програми за треньорство“ 
 Оценява се от: 
 Непрекъснато по време на курса 
 Теория  на хартия 
 Практика на корта 
 Дневник на треньора 
 
Оценявани като компетентни, ако предоставите 
доказателства, че сте изпълнили критериите 

Резултат & Оценка 



Ръководство за треньори 

 

• Видео клипове - физически, технически и 

тактически 

 

• Пакет за оценка на кандидатите/дневник 

за треньорство 

 

• Преподаватели 

Ресурси 



•  Какво да 

треньорствате и 

кога (треньорски 
знания) 

 

 

• Фактори на 
ефективността 

 
• Физически 

  •Технически 
•Тактически 

•Психологически 
• Начин на живот 

Съдържание 
на учебната 
дисциплина 



•  Как да 

треньотстваме 

(треньорски 

умения) 

План 
 

 Комуникация 

 Демонстрация  

 Наблюдавайте и 

анализирайте 

 Обратна връзка 

 Стилове на обучение 

 Треньорство Стилове 

 Разпитване 

 Разделител на 

практики  

 Хранене умения 

 Групови умения 

 Развитие на уменията  

Преглед 

Оценка 

 

Съдържание на 
учебната дисциплина 



До края на курса треньорите ще могат да: 
 
• Прегледат и оценят малка група играчи чрез 
практика на живо 

6 

Наблюдение и Анализ 



„Спортистите трябва да развиват 
индивидуализирани и контекстуално 

функционални двигателни решения, а не да 
повтарят и възпроизвеждат колективна„ 

стандартна техника“или оптимални 
Движения „Шаблон“, към който всички 

спортисти трябва да се стремят “ 
 

Brisson & Alain, 1996; Chow et al, 2016 
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Технически 
резултати 
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Удар Резултат 

Форхенд смач Сила, точност 

Бедхенд късо на мрежата Точност 

Форхенд скъсяване в обратна 
посока(reverse) 

Точност, измама(финт) 

Полу смач(стик смач) Точност, измама(финт) 

Бедхенд изтегляне Сила, точност 

Форхенд късо на мрежата Точност, измама(финт) 

Форхенд скъсяване от закъсняля 
позиция 

Точност, измама(финт) 

Бедханд дълго от мрежата на задна 
линия 

Точност, измама(финт) 

Бедханд скъсяване Точност 

Форхенд от вън на вътре рязано на 
мрежата(spin shot) 

Точност 

Бедханд спиране(block) късо на 
мрежата 

Точност 

Форхенд спиране(block) късо на 
мрежата 

Точност 

Бедханд късо Сила, точност, измама(финт) 



Техника на удара - 
Диагностика 

Цикъл на 

удара 
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Подготовка 

Движение 
назад 

Удар 
напред 

Следваме 

 

• Къде в цикъла на удар е 
проблемът? 

• Какво точно не позволява на 

предвидения резултат и защо? 

• Какъв е приоритетът? 



• Записът устно е най -добрият начин 

 Много информация по -бързо 

 Очите ви винаги са на корта 

• Наблюдавайте от различни позиции 

• Прехвърляне на словесни бележки в писмен формат 

• Използвайте съкращения, напр. FH, X-Court 

• Наблюдението се нуждае от практика, както при 
всяко умение 
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Съвет за наблюдение/анализ 



В края на този раздел треньорите ще могат да: 
 
• Избройте ролите на треньора 
• Обяснете отговорностите на треньора 
• Определете термина треньорска философия 
• Обяснете значението на треньорка 
философия в треньорството 
• Опишете собствена треньорска философия 
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Треньорски принципи 



 
Роля на треньора 

 
Заглавието на длъжността 
(ите) 

 
Отговорности на треньора 

„Задълженията или 
поведението, които 
треньорите трябва да 
демонстрират, за да 
изпълнят своите роли.“ 

 

Треньорска философия 

„Набор от лични принципи и 
убеждения, които формират 
основите на вашото 
треньорство“ 
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Треньорски принципи 



Значение на треньорската философия 
Околен свят 
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Поведение 

Принципи 

Вярвания 

Стойности 



1. Защо треньорствате? 

2. Какъв тип преживявания искам да имат моите 
състезатели? 

3. Какво е определението за атлетическия успех? 

4. Каква е целта на спорта? 

5. Какви са моите отговорности към моите играчи? 

6. Как трябва да дисциплинирам играчите си? 

7. Какви са моите етични стандарти? 

8. Какви са моите ценности? 

 

Адаптиран от Гилберт, 2017 
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Създаване на треньорска 
философия? 



В края на този раздел треньорите ще могат да: 
 
• Избройте етапите на модела на бадминтон „Кога 
да треньорстваме“ 
• Избройте факторите на изпълнение в рамките на 
Модел на бадминтон „Кога да треньорствам“ 
• Сравнете и започнете предложеното съдържание 
за различни етапи на „кога да треньорствам“ 

Какво да 
треньорствате и кога 
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Какво да треньорстваме 
и кога 
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Кога да тренирате (най –добрата последователност 

за научаване на неща, като се има предвид етапът 

на развитие на човека) 

 

Моделите за развитие на кариерата на  

дългосрочни спортисти (LTAD) предоставят най -

често използвания модел „кога да тренират“, но 

голяма част от науката зад това е поставена под 

въпрос 

 

Бадминтон има нужда от „какво да е 

последователността 

Треньорствате ”Рамка за ръководство на 

треньорите 

 

Последователност на работата! 



Основни умения за движение 
(FMS) 
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Коментар в техническия раздел: 

  Първият удар, който трябва да се научи, е връщане на 
плосък удар от бекхенд 

 Ударите отдолу трябва да предхождат обучението за удари 
отгоре(могат да бъдат подпомогнати чрез използване на по -
ниска мрежа) 

 Креативността трябва да се насърчава 

 Компонентите за движение трябва първо да се обясняват, 
след това подредени в упражнения 

  Ударите трябва да се преподават първо в стандартни 
практики, изграждайки също и нестандартни удари, което 
да се насърчава. 18 

Последователност на 
обучението за техника 



Коментар в тактическия раздел: 

 По -малки кортове и по -ниски мрежи за децата 

 Половин корт на сингъл трябва да извади задните зони 

 Акцент на сингъл подобряване на решаването на личните 
проблеми 

 Достигане до перото-важно тактически стремеж за 
(приемайки го рано) 

 Обучение за решаване на проблеми в началото на развитието 

 Последици от този раздел за тренировъчната практика 
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Обучение на Тактика 



Коментирайте физическия раздел: 

 Генетични спортни умения първо да се развиват 
преди да се премине към специфични за 
бадминтон 

 Първо се балансира и развие координацията, след 
това скорост и пъргавина 

 Физическа подготовка но е еднотипна и 
формализирани, докато емоционално изразяват да  
могат да се справят с ангажимента 

 Използване на експерти по сила и кондиционна 
подготовка 
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Обучение физическо развитие 



Коментар в секцията по психология: 

 Закони и етика като отправна точка 

 Генериране на положително отношение 

 Налагане на самостоятелността (сингли?) 

 Психологическото обучение трябва да се ръководи 
от треньора (те познават играчите), подкрепени от 
специалисти 

 Когато възможната психология трябва да бъде 
естествено вградена в тренировъчната практика, а 
не да отговаря на „психологическите“ тренировки 
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Психолигична подготовка 



До края на раздела треньорите ще могат: ДА 
• Изброят компонентите на двигателната форма, които са в 
основата на уменията за движение в бадминтон 
• Опишат видовете движения, използвани в бадминтона 
• Опишете компонентите на цикъла на движение 
• Организирайте движенията в цикъл на движение от 4 етапа 
• Сравнете и съпоставете използването на оформяне и 
оформяне за преподаване движение в бадминтона 
• Тренирайте различни модели на движение в тактически 
контекст 
• Опишете типичните модели на движение, използвани за 
посрещане на сервиз за двойка(къс и дълъг) 
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Умения за движение 



Движението на бадминтон се 

основава на компоненти за 

двигателна фитнес или известни като 

основи на движението: 

• Баланс 

• Координация 

• Ловкост 

Компоненти за двигателна подготовка 
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•Кръстосана крачка 

•Бягане 

•Приставни крачки 

•Пивот (въртене около 1 крак)  

•Подскок(спомагателен) 

•Кръстосана крачка назад 

•Скок 

•Напади 

24 

Видове движение на 
бадминтон 



Компоненти на цикъла на 
движение 

Удар 

Старт 

Придвижване Възстановяване Цикъл на движение 
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• Конкретен – какво точно искате играчите да правят или 

знаят? 

• Измерими – как ще разберете дали е имало обучение? 

• Съгласувано – как ще съгласувате намерението за обучение 

с играчите? 

• Реалистични – откъде знаете, че целта е постижима и е 

предизвикателнадостатъчно за създаване на мотивация• 

Поетапно – какъв е периодът от време, за който очаквате 

целта да бъде постигната? 

• Околна среда – какво е естеството на средата, целта ще 

бъде постигната, напр. единичен удар, който е затворен и 

предвидим? 

• Запис – как ще запишете целта за бъдещ размисъл и 
планиране на действие за бъдеща употреба? 26 

Умни цели 



играчът ще може да 
изпълнява 

последователно 
форхенд удар от 
мрежата, като се 

намира на 
разстояние една 

ракета от мрежата, 
като му подавате 

пера с ръка 
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Специфични 

Измерими 

Време 

Околен свят 



До края на този раздел треньорите ще могат 
да: 
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Идентифицирайте най-добрата практика как да 
тренирате умения в примерен урок 
Развийте удар отдолу на бекхен по време на 
индивидуална тренировка 

Как да тренирате умения 



1. Вербална комуникация (обяснение, въпроси, обратна връзка) 

2. Паравербални (тон на гласа) и невербални (език на тялото) 

3. Демонстрации (активност, умение, резултат, мълчание) 

4. Наблюдение/анализ 

5. Безопасност 

6. Управление на групата (максимално участие) 

7. Треньорски стил (автократичен/демократичен) 

8. Предпочитания за учене (визуални, слухови, кинестетични) 

9. Разнообразие от треньорски методи 

10. Прогрес в тренировките, диференциация 

47 

Как да тренирате 
умения 



До края на този раздел треньорите ще могат да: 
• Приложете биомеханични концепции към 
различните удари  
• Идентифицирайте ключовите тренировъчни 
компоненти на различни удари 
• Предоставяне на обучение за удари по 
ефективен начин със съответните 
технически/тактически прогресии 

Умения за удари и прогресии 



 Технически е как правим нещата 

 Един от начините за разглеждане на техники е използването на 
биомеханика 

 Някои основни принципи: 

1.Широка основа – по-нисък център на тежестта – добро за баланс 

2. Мускулите са по-мощни, ако първо се разтегнат бързо (еластична 
сила, плиометрия, мощност) – замах назад/замах напред, шпагат – 
стъпка 

3. Сгъване – флексия 

4. Изправяне – удължаване 

5. Абдукция – изтегляне тялото от средата 

6. Аддукция – отиване напред до центъра 

7. Пронация – дланта надолу 

8. Супинация – дланта нагоре 

Умения за 
удари 



 От просто към сложно 

 Бавно към бързо 

 Затворено, към отворено 

 Предсказуемо до 
непредвидимо 

 Малко пространство към 
по-голямо пространство 

 Повече време към по-
малко време 

Практикувайте 
прогресии 



Определена тактика 

Tактика 

33 

Информи
раност 
(Прочет
ете) 

Вземан
е на 
решен
ия 
(план) 

Изпълне
ние 
(напра
ви) 

• Тактиката може да се 

определи като: 

• „Капацитетът за вземане на 

ефективни решения въз 

основа на осъзнаването на 

ситуацията“ 

• Тактиката се занимава с това 

какво, къде, кога и защо 

правите нещо на игрище за 

бадминтон (техниката е „как“) 

• Тактиката може да зависи от 

това дали сте в защита, 

неутрална или атакуваща 

ситуация 



Определете тактика 

Информираност (Прочетете) играта 
Пространство 
 
Ширина 
Дълбочина 
Височина 

Себе си 
 
Силни страни 
Слабости 
Позиция на корта 
Баланс 

Опонент  
 
Силни страни 
Слабости 
Позиция на корта 

Партньор 
 
Силни страни 
Слабости 
Позиция 

Изпълнение (направи) 
 

 Прави се между ударите в 
разиграването 

 Форхенд на зад 
 Форхенд късо 

Вземане на решения (план) 
 

      направени преди мачове 
      направени между разиграванията 
 направени между ударите в 
разиграването 
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Намиране на 
централна позиция 

• „Идеалната позиция на корта, от 

която можете най-добре да се 

справите с вероятните удари 

на опонента си 

“• След всяки удар, играчът 

обикновено прави известно 

движение към центъра, но: 

• Базовата позиция е мястото, 

където играчът ще изпълни 

разделна стъпка, 

синхронизирана с опонента ви, 

който удря перото:което 

означава 

• Основата е променлива 

позиция, а не зададена точка 
на корта 
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Принципи: 

• Осигурете своите и на опонента си възможности 
• Увеличете броя на решенията (трябва да започнете от две) 

• Увеличете елемента на неочакваното (увеличете пространството - 
времето за реакция намалява) 

• Треньорите задават задачата и играчите получават обратна връзка от 
практиката (присъща) с необходима външна обратна връзка (анализ и 
видео анализ) 
Видове практики: 

• Непрекъснати ралита с избор (ралитата завършват само с грешки) 

• Непрекъснати ралита с избори и печеливши удари (ралитата завършват с 
грешки или победители) 

• Единичен удар след това печеливш удар 

• Условни игри напр. допълнителни точки, промяна на границите на 
игрището, промяна на правилата (срещите завършват с грешки или 
победители) 36 

Трениране на прииципи и начини за 
взимане на решения 

 



Примерни резултати за FH(форхенд 
високо) изтеглянепо правата 
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Успешни резултати Неуспешни резултати 

1. Играчът удря печеливш удар 1. Играчът прави грешка 

2. Играч принуждава противника да 
направи грешка 

2. Играчът създава време за противника 

3. Играчът намалява времето на 
противника 


