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Анотації:
Розглянуто зміни спортив-
ного результату провідних 
спортсменів світу у сучасному 
п’ятиборстві. Визначено зміни 
правил змагань, які вплинули 
на спортивний результат у су-
часному п’ятиборстві. Охарак-
теризовано зміни результатів 
переможця та десятки кращих 
спортсменів Чемпіонатів світу 
та Ігор Олімпіад впродовж 2000 
– 2010 років. Встановлено вплив 
змін правил проведення змагань 
на результати змагальної діяль-
ності спортсменів-п’ятиборців 
високої кваліфікації.

Питын М.П., Стецкович С.Р. Спортивные 
результаты ведущих спортсменов-
пятиборцев на протяжении 2000-2010 годов. 
Рассмотрены изменения спортивного результа-
та ведущих спортсменов мира в современном 
пятиборье. В процессе исследования опред-
еленно изменения правил соревнований, 
которые повлияли на спортивный результат в 
современном пятиборье. Охарактеризованы 
изменения результатов победителя и десят-
ки лучших спортсменов Чемпионатов мира 
и Игр Олимпиад на протяжении 2000 – 2010 
годов. Установлено влияние изменений пра-
вил проведения соревнований на результаты 
соревновательной деятельности спортсменов-
пятиборцев высокой квалификации.

Pityn M.P., Stetskovich S.R. The sports 
results of leading pentathlonists during 
2000-2010. The result sports changes of 
leading sportsmen of the world in modern 
pentathlon are considered in the paper. 
During the investigation process the 
competition rules changes were determined 
and what have affected on the sports result 
in the modern pentathlon. The winner 
results changes and top ten sportsmen of 
the world championships and the Olympic 
Games were characterized during 2000-
2010. The rules changes influence of 
the competition holding on the results of 
competitive activity of high qualification 
pentathlonists were established.
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Вступ.1

Системоутворюючим фактором спорту є змагальна 
діяльність, що в свою чергу передбачає отримання 
спортивного результату [4]. Тому, для досягнення мак-
симальних показників у тому чи іншому виді спор-
ту потрібно враховувати зміни правил змагань та їх 
вплив на спортивний результат виду спорту.

На сучасному етапі розвитку Олімпійського спорту, 
наукові дослідження спрямовані на вивчення спортив-
них результатів та взаємозв’язку їх компонентів. Вони 
набувають актуальності у різних видах спорту  [4, 6]. 
Проте, в сучасному п’ятиборстві виявлено прогалини 
щодо науково-методичних розробок спрямованих на 
виявлення впливу правил проведення змагань на спор-
тивний результат та удосконалення процесу підготовки 
з урахуванням зміни спортивних результатів [5].

Вплив змін правил змагань на формування і дина-
міку спортивного результату в сучасному п'ятиборстві 
вивчений недостатньо. Так, лише у наукових дослі-
дженнях Козаря В.М. (1997 р) частково розглянуто 
питання впливу правил змагань на спортивний ре-
зультат п’ятиборців [3]. На даний час залишається не 
визначеними особливості спортивного результату та 
впливу на нього останніх змін у правилах змагань які 
відбулися після 2008 року.

Робота виконується згідно теми 2.6 «Теоретико-
методичні основи удосконалення тренувального про-
цесу та змагальної діяльності у структурі багаторічної 
підготовки спортсменів» Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім'ї, 
молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: охарактеризувати результати провід-

них спортсменів світу в сучасному п'ятиборстві  з ураху-
ванням змін правил змагань за період 2000-2010 років.

Методи дослідження: Теоретичний аналіз і уза-
гальнення науково методичної літератури і офіційних 
документів; документальний метод; методи матема-
тичної статистики.
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Результати дослідження.
За столітню історію розвитку сучасного 

п’ятиборства, правила проведення змагань неодно-
разово змінювалися і зазнавали корекцій та допо-
внень зі сторони Міжнародної федерації сучасного 
п’ятиборства (UIMP). Зміни які відбувалися за цей 
період були спрямовані  на об’єктивізацію системи 
оцінки результатів, збільшення видовищності 
змагань для глядачів і засобів масової інформації 
та інтенсифікацію виду спорту. Зазначимо, що усі 
зміни які відбулися, суттєво впливали на спортивні 
результати п’ятиборців у кожній з дисциплін та 
відображалися на кінцевому спортивному результаті 
вцілому [7].

Зміни в правилах змагань, які відбулися після 2008 
року призвели до того, що в сучасному п'ятиборстві 
змінилася структура виду спорту і кількість дисциплін, 
в яких виступає спортсмен під час змагань. Закономір-
но, що вони вплинули на виконання змагальної впра-
ви більшості спортсменів і відобразилися на кінцево-
му спортивному результаті п'ятиборців [4, 5]. Однак, 
ці зміни в наукових дослідженнях не знайшли свого 
належного відображення. Таким чином, вплив цих 
змін на динаміку спортивного результату в сучасному 
п'ятиборстві вимагає поглибленого вивчення і аналізу.

Отримані данні вказують на поступове покращення 
та хвилеподібні вигини показників результатів провід-
них спортсменів у змаганнях Чемпіонатів світу в пере-
можців та кращих десяти спортсменів змагань, протя-
гом усього досліджуваного періоду. У змаганнях Ігор 
Олімпіад ХХІV – XXIX (2000-2008 рр.) також спосте-
рігається поступове покращення спортивних резуль-
татів, проте результати у цих змаганнях мають більш 
прямолінійний характер зростання. Таким чином опи-
раючись на отриманні дані можна стверджувати, що 
результат у сучасному п’ятиборстві починаючи із 2000 
року зріс в загальному у провідних спортсменів як на 
Чемпіонатах Світу так і на Іграх Олімпіад [1].

Аналізуючи зміни показників спортивного резуль-
тату за останнє десятиліття, можна спостерігати, що 
результати п’ятиборців на Чемпіонатах світу поступо-
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во зростають протягом кожного олімпійського циклу. 
Проте в рік проведення Ігор Олімпіад спортсмени на 
цих змаганнях показують дещо нижчі результати ніж 
упродовж всього чотирирічного циклу (рис. 1).

Така ситуація спостерігається у 2004 році, де ре-
зультати на Чемпіонаті світу у переможців та десяти 
кращих спортсменів, після поступового зростання про-
тягом 2000-2003 років дещо знизилися перед Іграми 
ХХVIII Олімпіади 2004 року (м. Афіни, Греція). У 2008 
році результати на Чемпіонаті світу також загалом, як 
у призерів, так і десятки лідерів змагань знизилися в 
порівнянні з 2004 – 2007 роками, окрім результату чем-
піона світу 2008 року, результат якого зріс і набув свого 
максимального значення за усі попередні роки. Проте, 
це є  винятком із правил, аніж певну закономірність. Як 
приклад розглянемо виступ спортсмена із Російської 
Федерації – І. Фролова. На нашу думку, показаний ним 
результат на Чемпіонаті світу 2008 року, де він отримав  
перемогу, став однією з причин його незадовільного 
виступу на Іграх ХХІХ Олімпіади 2008 року (м. Пе-
кін, КНР). На цих Іграх Олімпіад він посів 20 місце, із 
значно нижчим результатом порівняно з Чемпіонатом 
світу 2008 року. Це свідчить про можливі помилки при 
плануванні підготовки спортсмена до головних змагань 
чотириріччя [4]. Враховуючи це, можна стверджувати, 
що спортсмен був виведений на пік форми швидше за 
необхідні терміни, що і спричинило такий результат 
на чемпіонаті світу 2008 року у порівнянні з іншими 
спортсменами. 

Зниження спортивних результатів у більшості про-
відних спортсменів світу у 2004 та 2008 роках на Чем-
піонатах світу є цілком закономірним, враховуючи 
те, що змагання відбувалися напередодні основного 
старту сезону для більшості спортсменів. Також це 
зниження могло бути викликано психологічним на-
вантаженням на спортсменів [4].

 Після Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 року (м. Пекін, 
КНР) результати на Чемпіонатах світу як і в попередні 
олімпійські цикли почали зростати, і така тенденція 
передбачається до 2012 року, коли відбудуться наступ-
ні Ігри ХХХ Олімпіади (м. Лондон, Великобританія). 

Тенденцію до збільшення спортивного результату 
на Чемпіонатах світу серед п’ятиборців також можна 
спостерігати за даними «лінії Тренда» (переможця і 
10 кращих спортсменів відповідних змагань), де чітко 
прослідковується передбачення збільшення результатів 
у наступні роки (рис.1). Відштовхуючись від отриманих 
даних «лінії Тренда», можна прогнозувати результат 
переможця та десяти кращих спортсменів наступного 
Чемпіонату світу 2011 року (м. Москва, РФ) на рівні 
5900 – 5950 очок та 5750 – 5800 очок відповідно.

Цілком імовірно, що під впливом різних чинників 
котрі впливають на спортивний результат, ці показни-
ки можуть бути відмінними. Про це, зокрема свідчить 
й результат Чемпіонату світу 2006 року (рис. 1), де 
відмічено значне зниження результату, у зв’язку з різ-
ними чинниками впливу на нього.

Зростання спортивних результатів і їх коливання 
у кращих спортсменів світу відбувається синхронно 
на провідних змаганнях протягом 2000-2010 років. 
Виключенням став лише показник 2008 року на Чем-
піонаті світу, де переможець підвищив свій резуль-
тат в порівнянні з попередніми роками, а результат 
кращої десятки знизився. Синхронність підвищення 
результатів у сучасному п'ятиборстві свідчить про за-
гальне покращенняспортивних результатів у провід-
них спортсменів світу, а не у одного окремо взятого 
спортсмена. Таким чином можна передбачити тенден-
ції до підвищення спортивного результату й надалі.

У спортивних результатах показаних спортсменами 
на Іграх Олімпіад (рис. 2), слід відмітити стабільний 
приріст показників протягом останніх трьох змагань 
(2000, 2004 та 2008 років). Опираючись на проведе-
ний аналіз результатів спортсменів та показники «лі-
нії Тренду», можна зробити припущення, щодо суми 
результату п’ятиборців на наступних Іграх Олімпіад 
2012 року (м. Лондон, Великобританія). Таким чином, 
слід очікувати результат переможця в діапазоні 5700 
– 5750 очок, а для підкорення першої десятки спортс-
менам потрібно набрати 5600 – 5650 очок.

Підвищення спортивного результату п’ятиборців 
вказує на постійне вдосконалення системи підготовки 

Рис. 1. Динаміка результатів переможця та кращих спортсменів Чемпіонатів світу  
впродовж 2000 – 2010 років
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спортсменів та рівень підготовленості спортсменів у 
цьому виді спорті. На покращення спортивного резуль-
тату в сучасному п’ятиборстві впливає значна кіль-
кість чинників [4, 6]. Перетин або взаємодія декількох 
чинників яскраво впливає на спортивний результат 
у сучасному п’ятиборстві. Дуже складно ізолювати 
і показати вплив кожного з перелічених чинників на 
спортивний результат п’ятиборця. Проте, іноді такий 
вплив яскраво виражений [4]. Можна спостерігати, що 
показник абсолютного результату під час Ігор Олімпі-
ад знижується в середньому на 130 очок у порівнянні 
з Чемпіонатами світу, що відбувалися того ж року. Ця 
ситуація проявляється внаслідок нашарування відразу 
декількох чинників, таких як: психологічні (наванта-
ження на спортсмена через високу відповідальність 
змагань), кліматичні (висота над рівнем моря, загазо-
ваність повітря), тактичні (склад суперників), що сут-
тєво впливають на кінцевий спортивний результат у 
сучасному п’ятиборстві.

Свого максимуму загальний спортивний резуль-
тат у сучасному п’ятиборстві досяг у 2009 році [1]. 
Це стало наслідком того, що у сучасному п’ятиборстві 
була введена нова дисципліна (комбінований вид). 
Також, варто відмітити, що при розрахунку нормати-
вів у комбінованому виді Міжнародна федерація су-
часного п’ятиборства для здобуття суми у 2000 очок 
в цій дисципліні вперше встановила час подолання 
дистанції для виконання нормативу, та  дещо поми-
лилася в розрахунках. У 2009 році, для здобуття цієї 
суми спортсменам потрібно було подолати дистанцію 
комбінованого виду в три кілометри, з трьома вогне-
вими рубежами по п’ять пострілів за 14,00 хвилин. 
Наступного, 2010 року, Міжнародна федерація сучас-
ного п’ятиборства переглянула своє рішення та вне-
сла корективи до системи нарахування очок комбіно-
ваного виду. Було змінено нормативи для здобуття тієї 
ж суми із 14,00 хв. до 12,30 хв., після чого результати 
спортсменів повернулися до звичної суми, що і зна-
йшло своє відображення на графіку, щодо Чемпіонату 
світу 2010 року. Зменшення контрольного часу норма-

тиву на 1,30 хвилини, знизило кількість здобутих очок 
спортсменами у комбінованому виді в відповідно у за-
гальному спортивному результаті п’ятиборців на 360 
залікових пунктів [2]. 

Висновки.
Правила проведення і програма змагальної діяль-

ності в сучасному п'ятиборстві неодноразово зазнавали 
змін і корекції. Змінювалися абсолютні значення спор-
тивних результатів кращих п'ятиборців світу. Встанов-
лено, що протягом досліджуваного періоду на спортив-
ний результат в сучасному п'ятиборстві найістотніше 
вплинули зміни правил змагань (2008 року) і корективи 
в системі визначення результату (2009 року).

Результатам п'ятиборців в останньому десятиліт-
ті властива хвилеподібність і поступове підвищення 
абсолютних значень протягом кожного Олімпійського 
циклу. Кількісні показники спортивного результату в 
досліджуваному періоді зросли і наблизились до 
своїх максимальних значень.

Перспективи подальших досліджень передбача-
ють вивчення особливостей змагальної діяльності у 
сучасному п’ятиборстві з врахуванням сучасного ета-
пу розвитку виду спорту. 
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Рис. 2. Динаміка результатів переможця та кращих спортсменів Ігор Олімпіад  
впродовж 2000 – 2010 років
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