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Annotations
Purpose: to determine peculiarities of competitive activity of high-qualified Greco-Roman wrestlers before 

and after the changes of the competition rules. Material and methods: analysis and synthesis of scientific and 
methodical literature; analysis of videotapes of high-qualified Greco-Roman wrestlers’ competitive bouts (n=127); 
mathematical statistics methods. Results: the results of analysis of videotapes of competitive bouts showed that 
athletes began to use complex, resultative and spectacular techniques – the drop-back throws and the hip throws 
more often after the changes of the competition rules. So, the index of the effectiveness of the technical and tactical 
actions was 5,1 point, that is 0,6 point more than before the changes of the competition rules, and the index of the 
efficiency has grown up to 5,9 % and become 65,5 %. It is found that the high-qualified wrestlers have quite high 
effectiveness of the technical arsenal for two periods of a bout. The analysis of the video materials has shown that 
the changes of the competition rules have influenced the activity of the wrestlers. The wrestling has become more 
mobile and intense. But the previous years’ rules provided the standard positions that defined a bout result. There-
fore the athletes’ technical arsenal appeared low and it has influenced the index of the quantity and the quality of the 
technical and tactical actions. 

Conclusion: the results of the conducted research show that there is a need to improve the Greco-Roman wres-
tlers’ the training process in view of the changes of the competition rules.

Key words: competition activity, Greco-Roman wrestlers, effectiveness of technical actions, efficiency of tech-
nical actions.

Анотація
Мета: визначити особливості змагальної діяльності змагальної діяльності висококваліфікованих бор-

ців греко-римського стилю до та після змін у правилах проведення змагань. Матеріал і методи: аналіз та 
узагальнення науково-методичної літератури; аналіз відеозапису змагальних сутичок висококваліфікованих 
борців греко-римського стилю (n=127); методи математичної статистики. Результати: результати відеозапи-
су змагальних сутичок показали, що після змін у правилах спортсмени почали частіше застосовувати більш 
складні, результативні та видовищні технічні прийоми – кидки прогином і кидки підворотом. Так, показ-
ник результативності техніко-тактичних дій склав 5,1 бали, що на 0,6 балів більше ніж до змін у правилах 
змагань, а показник ефективності зріс на 5,9% і склав 65,5%. Встановлено, що висококваліфіковані борці, 
на протязі двох періодів сутички, мають достатньо високу результативність технічного арсеналу. Аналіз 
відеоматеріалів показав, що зміни правил змагань позитивно вплинули на активність борців, боротьба стала 
більш рухливою та насиченою, але так як правила попередніх років передбачали стандартні положення, які 
визначали результат сутички, технічний арсенал спортсменів виявився низьким, і це вплинуло на показники 
кількості та якості техніко-тактичних дій. 

Висновки: результати проведеного дослідження показують необхідність вдосконалення тренувального 
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Вступ. Значне зростання 
спортивних рекордів, гостра кон-
куренція серед спортсменів ви-
сокого класу на міжнародних зма-
ганнях, а також насичений графік 
проведення спортивних змагань 
з додаванням великої кількості 
комерційних, призвели до інтен-
сифікації не тільки змагальної ді-
яльності, а й тренувального про-
цесу у греко-римській боротьбі 
[1; 4, 7, 8, 14]. Все це, в свою чер-
гу, призвело до значного збіль-
шення навантажень на організм 
спортсменів.

Багато фахівців [5; 9, 10, 11, 
13] вважають, що змагальна ді-
яльність досить точно віддзер-
калює всі переваги та недоліки 
майстерності спортсменів і, як на-
слідок, –  тренувального процесу. 
В повній мірі це також засвідчує 
особливості й характерні риси су-
часної спортивної боротьби.

Як визначають спеціалісти 
зі спортивної боротьби [1; 2; 7, 
12, 15], основою системних на-
уково-методичних досліджень 
у спорті повинні бути вимоги 

процесу борців греко-римського стилю із врахуванням змін правил змагань.
Ключові слова: змагальна діяльність, борці греко-римського стилю, результативність технічних дій, 

ефективність технічних дій.

Аннотация
Цель: определить особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов гре-

ко-римского стиля до и после изменений в правилах проведения соревнований. Материал и методы: анализ 
и обобщение научно-методической литературы; анализ видеозаписей соревновательных схваток высококва-
лифицированных борцов греко-римского стиля (n=127); методы математической статистики. Результаты: 
анализ видеозаписей соревновательных схваток показал, что после изменений в правилах спортсмены стали 
чаще использовать более сложные, результативные и зрелищные технические приёмы – броски прогибом и 
броски подворотом. Так, показатель результативности технико-тактических действий составил 5,1 бала, что 
на 0,6 бала больше, чем до измений в правилах соревнований, а показатель эффективности вырос на 5,9% и 
составил 65,5%. Установлено, что высококвалифицированные борцы на протяжении двух периодов схватки 
имеют достаточно высокую результативность технического арсенала. Анализ видеоматериалов показал, що 
изменения правил соревнований позитивно повлияли на активность борцов, борьба стала более подвижной 
и насыщеной, но так как правила предыдущих лет предусматривали стандартные положения, которые опре-
деляли результат схватки, технический арсенал спортсменов выявился низким, и это повлияло на показате-
ли количества и качества технико-тактических действий. Выводы: результаты проведённого исследования 
показывают необходимость совершенствования тренировочного процесса борцов греко-римского стиля с 
учётом изменений правил соревнований.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, борцы греко-римского стиля, результативность тех-
нических действий, эффективность технических действий.

сучасної змагальної діяльності. 
Однак у спортивній науці взага-
лі першочерговими були питан-
ня, пов’язані з теорією спорту і 
системою підготовки спортсме-
нів, яка має самостійні ознаки: 
технічну, тактичну, психологічну 
та інтегральну [6; 10]. Але ви-
рішення цих проблем не завжди 
здійснювалось із врахуванням 
специфіки змагальної діяльності 
спортсменів [2; 3; 5; 8; 15].

Мета дослідження – визна-
чити особливості змагальної ді-
яльності висококваліфікованих 
борців греко-римського стилю до 
та після змін у правилах змагань.

Матеріал і методи.
Учасники. Проведено аналіз 

відеозаписів змагальних сути-
чок висококваліфікованих борців 
греко-римського стилю (n=127). 
Було проаналізовано 67 сутичок 
на чемпіонаті світу з греко-рим-
ської боротьби 12-18.09.2011 р. 
(Стамбул, Туреччина), чемпіона-
ті Європи 07-11.03.2012 р. (Бел-
град, Сербія) і Кубку світу 19-
20.05.2012 р. (Саранск, Росія) до 

зміни у правилах змагань. Педа-
гогічні спостереження велись за 
спортсменами у вагових категорі-
ях 60 кг,  66 кг і 74 кг: 9 фінальних 
сутичок; 12 сутичок за 3-5 місця; 
10 сутичок ½ фіналу; 14 сутичок 
¼ фіналу; 22 сутичок 1/8 фіналу.

Аналіз 60 сутичок на чем-
піонаті світу з греко-римської 
боротьби 20-22.09.2013 р. (Бу-
дапешт, Угорщина), Кубку світу 
15-16.05.2014 р. (Тегеран, Іран), 
чемпіонаті світу 07-12 вересня 
2015 р. (Лас-Вегас, США) і чем-
піонаті світу 08-11.12.2016 (Бу-
дапешт, Угорщина) стосувався 
змагань, які проводились за но-
вими вимогами, тобто після змін 
у правилах проведення змагань: 
9 фінальних сутичок; 10 сутичок 
за 3-5 місця; 10 сутичок ½ фіналу; 
11 сутичок ¼ фіналу; 20 сутичок 
1/8 фіналу.

Організація дослідження. Для 
визначення особливостей зма-
гальної діяльності були вивчені 
відеозаписи змагальних сутичок 
висококваліфікованих борців гре-
ко-римського стилю, які брали 
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помогою прогину атакуючим сво-
го тулуба назад) – 5 разів (4,2%), 
кидки підворотом 4 рази (3,3%), 
звалювання – 11 разів (9,2%), ви-
штовхування за килим – 21 раз 
(17,6%), контрприйоми – 5 разів 
(4,2%) (рис. 2).

Одночасно нами було прове-
дено аналіз змагальної діяльнос-
ті висококваліфікованих борців 
греко-римського стилю після змін 
правил змагань у вересні 2013 
року. Цей аналіз проводився з ме-
тою визначення технічних прийо-
мів, які найчастіше застосовують-
ся борцями у сутичках саме після 
змін у правилах (таблиця 2).

Аналіз технічних дій змагаль-
ної діяльності висококваліфікова-
них борців греко-римського сти-

з падінням за допомогою про-
гину зворотнім захопленням ту-
луба суперника) – 4 рази (3,3%), 
контрприйоми – 12 разів (10%), 
утримання – 5 разів (4,2%). Із 
загального обсягу всіх викона-
них техніко-тактичних дій частка 
прийомів, виконаних у партері, 
складає 56,3% (рис. 1).

Група прийомів у стійці, які 
також найчастіше використовува-
лась висококваліфікованими бор-
цями у міжнародних змаганнях до 
зміни правил, характеризується 
такими особливостями технічних 
дій: переводи у партер (прийоми, 
в результаті яких противник із 
положення стійка падає на живіт 
або коліна) – 6 разів (5%), кидки 
прогином (кидок в падінні за до-

Таблиця 1
Результативні технічні дії, виконані висококваліфікованими 

борцями греко-римського стилю до зміни у правилах змагань 
(вагові категорії до 60 кг, до 66 кг і до 74 кг) (к-ть сутичок n= 67)

№ 
п/п Технічні дії, кількість ЧС-

2011
ЧЄ-
2012

КС-
2012

Загальна 
сума %

Стійка
1. Переводи у партер 2 3 1 6 5,04
2. Кидки прогином 2 2 1 5 4,20
3. Кидки підворотом 1 2 1 4 3,37
4. Звалювання 4 5 2 11 9,24

5. Виштовхуван-
ня за килим 8 6 7 21 17,65

6. Контрприйоми 2 - 3 5 4,20
Всього: 19 18 15 52 43,7

Партер
1. Перевороти накатом 10 11 5 26 21,86

2. Перевороти зво-
ротнім поясом 3 4 1 8 6,72

3. Кидки заднім поясом 5 5 2 12 10,08

4. Кидки зворот-
нім поясом 1 2 1 4 3,36

5. Контрприйоми 3 6 3 12 10,08
6. Утримання 2 2 1 5 4,20

Всього: 24 30 13 67 56,30
Всього у стійці та партері: 43 48 28 119 100

Примітка: ЧС – чемпіонат світу, ЧЄ – чемпіонат Європи, КС – Кубок 
світу

участь у змаганнях міжнародного 
рангу. Всього було проаналізо-
вано 127 змагальних сутичок, де 
фіксувались наступні показники: 
1. Техніко-тактичні дії, що про-
водились борцями у змагальних 
сутичках (кількість техніко-так-
тичних дій). 2. Ефективність тех-
ніки, яку застосовує спортсмен у 
стійці та в партері (визначалася 
за формулою, де кількість резуль-
тативних атак поділено на число 
реальних спроб виконати при-
йом і все це помножено на 100 
%). 3. Результативність техніки, 
що застосовується спортсменом 
у стійці та в партері (оцінювалась 
суддями у балах від 1 до 5) [1; 2, 
3; 4, 9].

Статистичний аналіз. Експе-
риментальні дані оброблялися за 
допомогою методів математичної 
статистики (описова статистика).

Результати досліджень.
Представлено проведений 

нами аналіз змагальної діяльнос-
ті висококваліфікованих борців 
греко-римського стилю. Змагання 
проходили за правилами, які були 
затвердженими до змін у вересні 
2013 року.

Аналіз змагальної діяльнос-
ті борців греко-римського стилю 
був проведений нами з метою ви-
значення тих технічних прийомів, 
які найчастіше застосовувались 
борцями у сутичках саме до змін 
у правилах (таблиця 1).

Аналіз змагальної діяльності 
висококваліфікованих борців гре-
ко-римського стилю на головних 
змаганнях річного циклу трену-
вання свідчить про те, що група 
прийомів у партері, які найчасті-
ше використовувалась спортсме-
нами, характеризується такими 
особливостями застосування тех-
нічних дій: перевороти накатом – 
26 разів (21,8%), перевороти зво-
ротнім поясом (переворот, який 
виконується в партері зворотнім 
захопленням тулуба суперника) 
– 8 разів (6,7%), кидки заднім по-
ясом (кидок захопленням тулуба 
суперника ззаду) – 12 разів (10%), 
кидки зворотнім поясом (кидок 
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лю після зміни правил (вересень 
2013 року) показав, що стали най-
більш частіше застосовуватись 
прийоми у стійці.

Прийом виштовхування за ки-
лим був застосований спортсме-
нами 30 разів, що склало 15,7% 

від загального обсягу виконаних 
технічних дій загалом та в стійці 
і в партері. Прийом кидок проги-
ном виконувався спортсменами 
13 разів (12,6%), прийом перевод 
у партер – 16 разів (8,4%), при-
йом звалювання – 15 разів (7,8%), 

прийом кидок підворотом – 13 
разів (6,8%) і контрприйоми були 
виконані 9 разів, що містить 4,7%. 
Із загального обсягу всіх викона-
них техніко-тактичних дій част-
ка прийомів, виконаних у стійці, 
складає 56,3% (рис. 3).

Група прийомів у партері, які 
також найчастіше використову-
вались висококваліфікованими 
борцями у міжнародних змаган-
нях після зміни правил, характе-
ризується такими особливостями 
технічних дій: прийом переворот 
накатом застосовувався спортс-
менами 48 разів (25,2%), при-
йом кидок заднім поясом – 12 
разів (6,3%), контрприйоми – 9 
разів (4,7%), утримання – 8 разів 
(4,2%), прийом переворот зворот-
нім поясом – 3 рази (1,5%), при-
йом кидок зворотнім поясом – 3 
рази (1,5 %) (рис. 4).

Детальний аналіз змагальних 
сутичок (табл. 3) дав нам змогу 
ранжувати технічні прийоми, у 
стійці і партері взагалі, – за час-
тотою їх виконання: 1 – перево-
роти накатом (48 разів) (партер), 
2 – виштовхування за килим (30 
разів) (стійка), 3 – кидки проги-
ном (24 рази) (стійка), 4 – пере-
води у партер (16 разів) (стійка), 
5 – звалювання (15 разів) (стійка), 
6 – кидки підворотом (13 разів) 
(стійка), 7 – кидки заднім поясом 
(12 разів) (партер), 8 – контрпри-
йоми у стійці (9 разів), 9 – контр-
прийоми у партері (9 разів), 10 – 
утримання у партері (8 разів), 11 
– перевороти зворотнім поясом (3 
рази) (партер) і 12 – кидки зворот-
нім поясом (3 рази) (партер).

Отримані дані дозволили вста-
новити, що після зміни у правилах 
змагань висококваліфіковані бор-
ці почали частіше застосовувати 
техніко-тактичні дії у стійці, які 
є найбільш складними, результа-
тивними та видовищними – кид-
ки прогином і кидки підворотом. 
Отже, внесені у правила змагань 
з греко-римської боротьби зміни 
вплинули на особливості ведення 
спортсменами змагального по-
єдинку, зробивши його тим самим 
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)  Рис. 1. Група прийомів у партері (56,3 % від загального обсягу 
застосованих технічних дій), які оцінені суддями на чемпіонаті 
світу з греко-римської боротьби 2011 р. (Стамбул, Туреччина), 

чемпіонаті Європи 2012 р. (Белград, Сербія) і Кубку світу 
2012 р. (Саранск, Росія) (вагові категорії 

до 60 кг, до 66 кг і до 74 кг):
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)  Рис. 2. Група прийомів у стійці (43,7 % від загального обсягу 
застосованих технічних дій), які оцінені суддями на чемпіонаті 
світу з греко-римської боротьби 2011 р. (Стамбул, Туреччина), 

чемпіонаті Європи 2012 р. (Белград, Сербія) і Кубку світу 
2012 р. (Саранск, Росія) (вагові категорії 

до 60 кг, до 66 кг і до 74 кг):
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більш активнішим, результатив-
ним та видовищним.

Доцільно так само відзначи-
ти, що технічні дії із груп таких 
прийомів, як переводи, нирки та 
проходи на тулуб, які вимагають 
певного часу на тактичну підго-
товку і створення сприятливої ди-
намічної ситуації та виконуються 
з великою амплітудою застосо-
вувалися висококваліфікованими 
борцями зрідка.

За рекомендаціями провідних 
вчених і практиків зі спортивної 
боротьби [1; 8; 10, 14] одним з 
важливіших факторів змагальної 
діяльності є результативність та 
ефективність техніко-тактичних 
дій. Результативність техніко-так-
тичних дій борців визначається 
як середня кількість набраних за 
сутичку балів. Ефективність тех-
ніко-тактичних дій визначається 
шляхом ділення кількості резуль-
тативних дій на кількість реаль-

них спроб виконати технічний 
прийом і помножити на 100 % [1; 
4, 7; 10].

В таблиці 3 представлено по-
казники результативності та 
ефективності техніко-тактичних 
дій висококваліфікованих борців 
на міжнародних змаганнях до та 
після змін у правилах змагань.

Аналізуючи отримані показни-
ки, ми встановили, що показники 
результативності техніко-тактич-
них дій значно зросли після змін 
у правилах змагань. Так, показ-
ник результативності склав 5,1 
бал (на одного борця), що на 0,6 
бали більше, ніж до зміни у пра-
вилах, а ефективність зросла на 
5,9 % і складає 65,5 %.

Отже, при аналізі змагальної 
діяльності було встановлено, що 
висококваліфіковані борці після 
змін у правилах ведуть проти-
борство більш активніше, у зна-
чно вищому темпі, ніж раніше і, 

в технічному плані більше засто-
совують наступальні дії з метою 
домогтися переваги і заробити 
бали. Саме тому висококваліфіко-
вані борці протягом двох періодів 
у змагальній сутичці мають до-
сить високу результативність при 
виконанні техніко-тактичних дій.

Дискусія.
Проведене дослідження допов-

нює і підтверджує дані спеціаль-
ної науково-методичної літерату-
ри: вимоги змагальної діяльності 
в олімпійських видах спорту вза-
галі і в греко-римській боротьбі 
зокрема, постійно змінюються [2, 
4, 5, 8, 15]. Це пояснюється тим, 
що інтенсивна комерціалізація 
олімпійського спорту вимагає 
підвищення видовищності й пре-
стижності видів спорту в програ-
мі літніх і зимових Олімпійських 
Ігор. Взагалі, зазначена пробле-
ма вирішується за рахунок змі-
ни правил змагань у будь-якому 

Таблиця 2
Результативні технічні дії, які виконані висококваліфікованими борцями греко-римського стилю 
після зміни у правилах змагань (вагові категорії до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг) (к-ть сутичок n= 60)

№ 
п/п Технічні дії, кількість ЧС-2013 КС-2014 ЧС-2015 ЧС-2016 Загальна 

сума %

Стійка
1. Переводи у партер 3 4 5 4 16 8,42
2. Кидки прогином 8 3 7 6 24 12,63
3. Кидки підворотом 4 2 3 4 13 6,84
4. Звалювання 1 6 5 3 15 7,89
5. Виштовхування за килим 6 7 9 8 30 15,79
6. Контрприйоми - 4 2 3 9 4,74

Всього: 22 26 31 28 107 56,31
Партер

1. Перевороти накатом 9 13 12 14 48 25,26
2. Перевороти зворотнім поясом - 2 - 1 3 1,58
3. Кидки заднім поясом 6 1 2 3 12 6,32
4. Кидки зворотнім поясом 1 - 1 1 3 1,58
5. Контрприйоми 1 4 2 2 9 4,74
6. Утримання 4 - 2 2 8 4,21

Всього: 21 20 19 23 83 43,69
Всього у стійці та партері: 43 46 50 51 190 100

Примітка: ЧС – чемпіонат світу, КС – Кубок світу
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виді спорту. Але до 2013 року 
такі зміни у правилах змагань в 
олімпійських видах боротьби не 
відповідали сучасним вимогам, 
які передбачають велику кількісті 
високоамплітудних і видовищних 

прийомів, – з одного боку, і го-
строго, інтенсивного та динаміч-
ного поєдинку, з іншого. Всі ці 
фактори значно підвищили б ви-
довищність спортивної боротьби. 
У зв’язку із цим у 2013 році Між-

народний олімпійський комітет 
поставив питання про виключен-
ня вільної та греко-римської бо-
ротьби з програми Олімпійських 
ігор. Це змусило міжнародну й 
національні федерації боротьби 
провести значну роботу і удоско-
налити правила змагань [1; 7; 10].

Об’єднаний світ боротьби 
(UWW – United World Wrestling) 
– це міжнародна федерація гре-
ко-римської боротьби, вільної бо-
ротьби і жіночої боротьби, які є 
олімпійськими видами спорту. З 
початку свого заснування керів-
ний склад Міжнародної федерації 
боротьби постійно проводить різ-
номанітні зміни у правилах зма-
гань з метою зробити борцівський 
поєдинок більш видовищним, го-
стрим, динамічнішим і непередба-
чуваним. І коли постало питання 
про виключення спортивної бо-
ротьби з програми Олімпійських 
ігор, керівництвом UWW, на по-
зачерговому Конгресі у Москві 
18 травня 2013 року, були затвер-
джені суттєві та значні зміни у 
правилах змагань з вільної, греко-
римської та жіночої боротьби [1, 7, 
10, 15]. У таблиці 4 представлені 
основні зміни в правилах змагань 
з греко-римської боротьби.

Крім того, ФІЛА були внесені 
істотні корективи в правила зма-
гань зі спортивної боротьби. Змі-
ни торкнулися таких моментів:

- тривалість сутички тепер ста-
новить 2 періоди по 3 хвилини чи-
стого часу  в дорослих і юніорів, 
і 2 періоди по 2 хвилини чистого 
часу –  в кадетів; з 30 секундною 
перервою між періодами;

- рахунок виграшних балів 
буде загальним за сумою періодів;

- процедура визначення па-
сивності змінилася – за пасивне 
ведення боротьби спортсмен у 
вільній боротьбі спочатку одер-
жить два усні попередження, після 
другого в нього буде 30 секунд на 
проведення прийому, і тільки коли 
це йому не вдасться, то суперни-
кові буде присуджено один бал. 
Більш активному борцеві буде за-
пропонований вибір: продовжити 

Таблиця 3
Результативність та ефективність техніко-

тактичних дій висококваліфікованих борців до 
та після змін у правилах змагань (n=127)

№ Змагання
Показники

Результатив-
ність, бали

Ефектив-
ність, %

До змін у правилах (до вересня 2013 р.)
1. Чемпіонат світу 2011 (Туручена) 4,9 58
2. Чемпіонат Європи 2012 (Сербія) 5,6 61
3. Кубок світу (Росія) 3,0 60

X 4,5 59,6
Після змін у правилах (з вересня 2013 р.)

1. Чемпіонат світу 2013 (Угорщина) 4,6 64
2. Кубок світу 2014 (Іран) 5,4 67
3. Чемпіонат світу 2015 (США) 4,8 63
4. Чемпіонат світу 2016 (Угорщина) 5,6 68

Х 5,1 65,5

Рис. 3. Група прийомів у стійці (56,31 % від загального обсягу 
застосованих технічних дій), які оцінені суддями на чемпіонаті 
світу з греко-римської боротьби 2013 р. (Будапешт, Угорщина), 

Кубку світу 2014 р. (Тегеран, Іран), чемпіонаті світу 2015 
р. (Лас-Вегас, США) і чемпіонату світу 2016 р. (Будапешт, 
Угорщина) (вагові категорії до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг).
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боротьбу в партері або у стійці;
- змінилася оцінка переводу 

супротивника в партер – з одного 
до двох балів;

- технічна перевага, після якої 
зупиняється сутичка, складає 7 

балів [1; 2, 7, 15].
Результати дослідження під-

тверджують дані науково-мето-
дичної літератури: найчастіше 
висококваліфіковані борці засто-
совують: у стійці техніко-тактич-

ні прийоми – виштовхування за 
килим, кидки прогином, переводи 
у партер, звалювання і кидки під-
воротом [9, 10, 13]; у партері – пе-
ревороти накатом, кидки заднім 
поясом, контрприйоми, утриман-
ня і перевороти зворотнім поясом 
[9, 10, 13]. Але техніко-тактичні 
прийоми – переводи, нирки та 
проходи на тулуб, застосовували-
ся висококваліфікованими борця-
ми зрідка [9, 10, 13]. Також під-
тверджено дані щодо підвищення 
результативності (на 0,6 бали) та 
ефективності (на 5,9%) техніко-
тактичних дій борців після змін 
у правилах змагань [5, 6, 10, 13]. 
Таким чином, можна констатува-
ти, що у дослідженні набули по-
дальшого розвитку результати, 
що стосуються особливостей зма-
гальної діяльності висококваліфі-
кованих борців [1, 3, 9, 11, 12].

Висновки.
1. Встановлено, що після змі-

ни у правилах змагань висококва-
ліфіковані борці почали частіше 
застосовувати техніко-тактичні 
дії у стійці, які є найбільш склад-
ними, результативними та ви-
довищними – кидки прогином і 
кидки підворотом.

2. Визначено, що показники 

Таблиця 4
Основні зміни в правилах змагань з греко-римської боротьби [10]

№ Зміни До 2013 р. Після 2013 р.
1. Регламент сутички 3 періоди по 2 хвилини з 

30-секундною перервою
2 періоди по 3 хвилини з 30-секундною пере-
рвою

2. Рахунок балів Рахунок балів у кожному пе-
ріоді

Загальний рахунок балів у поєдинку

3. Партер Обов’язкова постанова в кінці 
кожного періоду

Постанова за пасивне ведення боротьби

4. Процедура застосу-
вання штрафів за па-
сивність

Усне попередження Перше зауваження – усне, друге – поперед-
ження і вибір активним борцем позиції (стій-
ка або партер), третє – попередження та 1 бал

5. Нарахування очок за 
технічні дії

1, 2, 3, 5 балів 1, 2, 4, 5 балів (із січня 2014 року)

6. Вагові категорії 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 кг, з них 71 і 80 
кг – неолімпійські (з 1 січня 2014 р.)

7. Перемога в сутичці Перемога у двох періодах, ко-
жен період починається з ра-
хунку 0:0; туше

Різниця у рахунку у 8 балів; туше; три попе-
редження
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Рис. 4. Група прийомів у партері (43,69 % від загального 
обсягу застосованих технічних дій), які оцінені суддями на 

чемпіонаті світу з греко-римської боротьби 2013 р. (Будапешт, 
Угорщина), Кубку світу 2014 р. (Тегеран, Іран), чемпіонаті світу 
2015 р. (Лас-Вегас, США) і чемпіонату світу 2016 р. (Будапешт, 

Угорщина) (вагові категорії до 60 кг, до 67 кг і до 77 кг):
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результативності техніко-тактич-
них дій значно зросли після змін 
у правилах змагань. Так, показ-
ник результативності склали 5,1 
бал, що на 0,6 бали більше, ніж до 
зміни у правилах, а ефективність 
зросла на 5,9 % і складає 65,5 %. 
Отже, висококваліфіковані борці 
протягом двох періодів у змагаль-
ній сутичці мають досить високу 
результативність при виконанні 
техніко-тактичних дій.

3. Аналіз відеоматеріалів пока-
зав, що зміни правил змагань по-
зитивно вплинули на активність 

борців, боротьба стала більш 
рухлива і насичена, але оскільки 
правила попередніх років перед-
бачали стандартні положення, які 
в основному, вирішували резуль-
тат сутички, –  технічний арсенал 
борців виявився низьким, і це не 
могло не вплинути на показники 
якості й кількості техніко-тактич-
них дій. Результати проведеного 
дослідження виявляють необхід-
ність удосконалення тренуваль-
ного процесу борців греко-рим-
ського стилю з урахуванням змін 
правил змагань.

Вдячності
Дослідження проводилося 

згідно із Тематичним планом на-
укових досліджень Придніпров-
ської державної академії фізичної 
культури і спорту на 2016-2020 
рр. за темою: «Теоретико-мето-
дичні основи удосконалення тре-
нувального процесу та змагальної 
діяльності на різних етапах підго-
товки спортсменів», номер дер-
жавної реєстрації 0116U003007.
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