Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Йөзү буенча Россия җыелма командасы баш тренеры вазифаларын
башкаручы, медицина фәннәре докторы Сергей Колмогоров 25 метрлы
бассейнда йөзү буенча Россия чемпионаты кысаларында семинар уздырды.
Колмогоров т ренерлар өчен укыган лекциясендә бик мөһим 2 нигезләмәгә кагылды:
Югары квалификацияле спорт чының максималь йөзеш т излегендә акт ив гидродинамик каршылыкны
кимет ү т ехнологиясе.
Югары квалификацияле йөзүчеләрнең махсус әзерлекләренең шәхси энергет ик һәм биомеханик
чикләре (модель характ ерист икалары).
Ике сәгат ьлек очрашудан кайбер фикерләрне сезнең игът ибарга т әкъдим ит әбез.
-Сез, шәхси т ренерлар, барлык бу мәсьәләләрне хәл ит әсез. Ф армокология программасына
курат орлык ит ә т орган кеше т үгел, баш т ренер т үгел – болар сезнең иллюзияләр генә. Т ыелган
препарат ларны куллануга каршы бик көчле оешма эшли. Олимпия елында һәрвакыт бик күп мануаль
т ерапевт лар, “Менә бу даруны ашасаң, һичшиксе, олимпия чемпионы булачаксың” дия т орган
т абиблар үрчи. Мондыйларның күпчелеге үз һөнәрләренең ост алары т үгел һәм алардан зыяннан
башка файда алып булмавын аңыгызга кирт ләп куегыз. Үзегезнең т ренерлык инт еллект ына
ышаныгыз.
- Әгәр дә 30 ел элек профессор Сергей Маркович Гордон лекциясендә йөзү т излеген арт т ыру белән
каршылык сакланып кала яки кими ала дип белдерсәм (бу хәзер CDP дигән халыкара аббревиат ура
алды), мине куып чыгарган булырлар иде. Аңлат ып кит им, ул чакт а гидромеханиканың билгеле бер
законнарын белмәгәнбез. 2000 елда кост юмнарны керт еп җибәрү 2009 елда булган хәлгә (дөнья
чемпионат ында барысы да кост юмнар киеп йөзделәр) кит ерер дип беркем дә уйлый алмады бит .
Кемдер аны хәт ерлиме әле? Барлык йөзешләрдә дә диярлек яңа дөнья рекордлары куелды. 2000
елда минем дусларымнан беркем дә – т ренерлар һәм укучылар да - моны фаразлый да алмый иде. Бу
процессның үзен белү беренчел вакыт т а мөһимрәк, бары аннан соң гына барысын да аңларга һәм
нәрсәдер эшләргә булуын аңлат а т орган кечкенә генә нюанс.
- Сезгә гади бер әйберне аңлат ып бирергә т елим. Без спорт чыны сүзләр белән генә т урыдан-т уры
дөрес ит еп йөзәргә мәҗбүр ит ә алмыйбыз.Әйе, әйт ергә, аңлат ырга була, билгеле. Әмма т ренерның
ост алыгы да шунда, сез бу кыенлыкт ан чыгара т орган күнегүләр уйлап т абарга т иешсез. Олимпия
чемпионын әзерләгән т ренерВладимир Николаевич Захаров бервакыт спорт чының ишеме кыска,
әйдәге, берәр нәрсә уйлыйк әле ди. Мин аңа ярдәм ит ә ала т орган күнегүне күрсәт т ем. Ул аны әлеге
спорт чыга яраклашт ырды. Шуны аңларга кирәк – әгәр күнегү дөрес бирелә икән, нәт иҗә озак
көт т ерми. Захаров үзе, дөресен әйт кәндә, башка философиягә йөз т от а иде. “Мин Ильченко белән
эшләдем – 3,5 ел буе т ырышт ым, т ырышт ым, ахыр чикт ә т еләгемә ирешт ем”, - дия иде ул. Кайбер
очракларда бу дөрес т ә. Акт ив гидродинамик каршылыкны кимет ү өчен сез кинемат иканы - хәрәкәт
т раект ориясен, хәрәкәт юнәлеше почмагын, агым чалышлыгы почмагын үзгәрт ергә т иешсез. Әллә
нинди акыллы т ренер да боларны сүз белән аңлат а алмый, боларны т өшендерер өчен т иешле
күнекмәне уйлап т абарга кирәк.
“Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО мат бугат хезмәт е
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