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ВСТУП 

Відомий норвезький етнограф і дослідник Тур Хейєрдал писав: «Людина 

плавала по річках із жердиною і веслами ... раніше, ніж стала їздити на колесах 

по дорогах». Хотілося б доповнити вислів відомого мандрівника власним 

припущенням, що з точки зору психології і фізіології, пересування людини по 

воді за допомогою підручних засобів (предтеча веслувального спорту) є по 

старовині шостим видом спорту після бігу, метання, боротьби, стрибків, 

гімнастики. Сьомим видом, як нам видається, після пересування по воді за 

допомогою сторонньої опори – є плавання. Хоча деяким це твердження, 

найімовірніше, здається спірним. 

Спочатку люди полювали і рибалили зі в'язок очерету, потім стали плавати 

на звалилися у воду деревах. Перші човни представляли собою дерев'яні суду, 

видовбані або випалені зі стовбурів дерев, – човники, пироги з шматків кори, 

ялики зі шкір звірів, очерету й папірусу. 

Якщо колесо, на думку археологів та істориків культури, було винайдено на 

Стародавньому Сході в четвертому тисячолітті до н.е., Тобто шість тисяч років 

тому, то човен, була винайдена ще раніше. 

Зовсім недавно, в Швеції, в ході розкопок у містечку Хусебю на західному 

узбережжі країни археологами були виявлені затверділі шматочки смоли, якою 

люди неоліту, або нового кам'яного століття, закладають щілини і діри в своїх 

човнах, видовбаних з колод. Це залишки найдавніших у світі човнів. 

Самі човни давно згнили, а от затверділа смола зберіглася. На шматочках 

смоли залишилися добре збережені відбитки пальців людини і кам’яних ножів. 

Вік знахідки, за оцінками керівника розкопок Бенгта Нурдквіста, становить 9.700 

років. 

В Іраку при розкопках могили давнього шумерського царя виявили срібну 

човен – каное, виготовлену 6 тисячоліть тому. 

У Росії на березі озера Ладога, недалеко від Санкт-Петербурга, при 

земляних роботах з перебудови Маріїнської системи на початку 90-х років, був 

знайдений видовбаний з дубу човен, вік якого, за оцінками археологів, 

перевищує 5 тисяч років. 

У Воронезькій області на березі Дону був знайдений човен, зроблений 

древніми слов’янами 4 тисячі років тому. 

Не викликає сумнівів, що паралельно з розвитком гребного судноплавства 

здійснювалася масова підготовка веслярів для цього самого популярного в 

давнину виду близької і далекої транспортування вантажів, товарів і людей. 

Крім звичайних тренувальних занять, ймовірно чималий час відводилося на 

змагально-ігровий спосіб навчання, давно є засобом засвоєння людиною знань і 

умінь. Гра, найчастіше у формі спортивних змагань, використовується в якості 

особливого засоби навчання і виховання, що має специфічний зміст і цільову 

спрямованість залежно від психолого-вікових особливостей людини. Давню 

історію мають військові, спортивні та інші види ігор. 
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ІСТОРІЯ ВЕСЛУВАЛЬНОГО СПОРТУ 

Виникнення і роль веслування 

Сучасний весловий спорт пройшов довгий шлях розвитку. У районах, де 

багато водних магістралей, людина з давніх давен використовувала веслові 

судна. Протягом віків весло і парус були нерозлучні, бо вміння ходити під 

парусами проти вітру розвинулося порівняно пізно. Тому в Європі, наприклад, 

судна з подвійним оснащенням – галери – широко використовувалися у 

військових флотах, де потрібна була висока маневреність, аж до кінця XVIII ст. 

Розвиток суто веслових суден йшов різними шляхами. 

У степових місцевостях виробляли судна, плетені з очерету або гілок. Такі 

човни обмазували водотривкими речовинами. У північних областях кістяк судна 

робили із зв’язаних сухожиллями плавця та кісток морських тварин і обтягували 

тюленячими шкурами. А в південних країнах, наприклад у Стародавньому 

Єгипті, будували «папірусові судна» із стеблин папі-русу. Такі судна були легкі 

і дуже добре трималися на воді. У лісових районах первісним типом веслового 

судна був човник- довбанка, який видобували з цілого деревного стовбура. 

Човни, зроблені з великих дерев, могли брати до десяти гребців і чималий 

вантаж. 

Проте не завжди людина, живучі навіть у лісі, використовувала для суден 

дерево. Так, наприклад, північноамериканським індійцям, які жили на території 

Великих озер, під час полювання часто доводилося долати вузькі вододіли. Тягти 

через них довбанку було важко. Здираючи з великого стовбура кору, її зшивали 

на кінцях (на носі і кормі) і укріплювали розпірками з сучків (штангоутами). 

Виходило дуже легке й стійке судно-каное. Каяк і каное мало зазнавали змін 

протягом століть і прийшли в спорт (у водний туризм) із традиційною формою 

та розмірами. Новою була тільки технологія виготовлення. 

Інакше йшов розвиток довбанок. Поступово виникала потреба у великих 

суднах для торгівлі та воєнних нападів. На цей час люди вже навчилися сокирами 

витісувати із стовбурів дошки. Щоб зробити довбанки місткішими, на них 

почали нарощувати дощані борти, укріплюючи їх вертикальними брусами-

шпангоутами. Пізніше основу судна замінили кілем з фор- і ахтерштевнями. 

Звичайні гребки, якими тоді користувались, для високобортних суден стали вже 

непридатними. На зміну прийшло кочетове веслування. На кожному борту тепер 

були свої веслувальники (катерне веслування). 

Поряд з великими весловими і веслово-парусними кораблями почали 

робити й невеликі дощані судна. Так з’явились дощані безкільові плоскодонки, 

класичним прикладом яких може бути шляцька оморочка (берестянка). На таку 

оморочку потрібно тільки три дошки – одна на днище, а дві на борти (крім того, 

два короткі відрізки йшли на формування носа). Невеликі веслові судна з 

набірною обшивкою з дощок зберегли певне господарське значення аж до 

нашого часу. 

В античному світі і в середні віки веслово-парусні кораблі досягли 

величезних розмірів (завдовжки 50 м і більше). Для ю таких суден потрібно було 

сто і більше веслувальників. На грецьких, римських і фінікійських суднах на 
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кожне весло сідало по одному веслувальнику, але веслувальників розміщували 

кількома ярусами (2-3 і більше). У середні віки кораблі почали робити 

одноярусні, але на кожне весло садовили вже по 5-7 чол. Таке весло досягало в 

довжину 13-15 м. 

Бойові галери були досить швидкохідні: на веслах вони роз-вивали 

швидкість до 12 км за годину. 

Тільки наприкінці середніх віків у деяких містах почало розвиватися 

веслування перевізників-професіоналів. Особливо сприятливі умови розвитку 

внутрішньоміського водного транспорту були в приморських селищах, 

розташованих у дельтах річок. Перевізники-професіонали об’єднувалися в 

спеціальні цехи. 

Поряд з найманим водним транспортом в околицях середньовічних міст 

широко використовувалися човни для рибної ловлі та полювання. 

По широких просторах Древньої Русі здавна пролягав великий водний 

шлях, який зв’язував Чорне море з Балтійським. 

Цей шлях ще в VIII-IX ст. н. е. сприяв жвавим торговельним зв’язкам 

слов’ян між собою і з сусідами. Тільки значно пізніше вторгнення в 

південноруські степи половців перекрило рух руських торгових і бойових човнів 

по Дніпру, Дону, Волзі. 

Історія VIII-IX ст. дає в своїх писемних пам’ятках доклад-ні відомості про 

те, як формувалися й рухалися до Візантії і тортові каравани з хутром, воском, 

рабами та іншими товарами. Споряджалися такі каравани під Києвом з довбанок, 

які приганяли сюди на продаж. Київські теслярі нарощували на довбанках 

дощані борти, тим самим значно збільшували їх місткість (до 50-60 чол. з 

вантажем). 

У дорозі головну перешкоду для судноплавства становили дніпровські 

пороги, що значно обмежувало можливий тоннаж суден. Через те тип суден, 

яким користувалися на Дніпрі перед ІХ ст., ще довго зберігався. Прикладом 

можуть бути запорозькі чайки. Ці судна мали 18-19 м у довжину, 3-3,5 м у 

ширину і, приблизно, 3,5 м по вертикалі від кіля до рівня бортів. «Чайка» могла 

брати 50-70 козаків, розвиваючи на веслах, яких було від 10 до 15 з кожного 

борту, швидкість до 10 км м годину. На випадок морських бур для підвищення 

плавучості безпалубного судна уздовж бортів нав’язували очеретяні мати, які 

водночас захищали й від стріл. 

Крім великих суден, існували і збереглися аж до наших часів різні веслові 

човни для перевезення пасажирів та вантажів, а також для рибної ловлі («дубки» 

на Дніпрі, «сойми» на Ладозькому озері, «бударки» на Уралі, «косния» човни в 

низах Волги, «лоцманки» в Петербурзі, «обласки» в Сибіру тощо). Здебільшого 

це були кільові судна з набірною обшивкою з дощок; вони мали довжину від 4-

4,5 м до 9-10 м. На менших застосовувалося парне веслування, на великих – 

веслування розпашне, або катерне. 

Сприятливі умови для розвитку веслового транспорту виникли в таких 

містах, як Севастополь, Миколаїв, Херсон. 



7 
 

У Катеринославі (Дніпропетровську) функціонувало сполучення на 

веслових суднах між містом і містечком Ігрінь. У Києві таке сполучення було 

налагоджене з Трухановим островом і рядом приміських слобідок на лівому 

березі Дніпра. 

Гребля в стародавній Греції і Римській імперії. 

Общеафінскі ігри проводилися щороку, а кожен четвертий рік вони 

відзначалися з надзвичайною пишністю. Ці так звані Великі «Панафинеи» 

тривали шість днів. У їх програму входили змагання на колісницях, скачки, 

змагання веслярів та інші змагання. Для участі в змаганні вибиралися юнаки 

(Ефеб) в такому складі, щоб кожен з них представляв певну територіальну 

одиницю в Аттиці – Філу. У програму общеафінских ігор входили також 

змагання трієр. Кораблі з веслярами представляли різні конкуруючі між собою 

філи. Гонки трієр, по суті, були морським парадом, що демонстрував могутність 

і силу Афін. 

Поети оспівували переможців змагань і хвалили їх рідний край. 

Сюжети, пов'язані з фізичною культурою, в VI ст. до н.е. стають головним 

змістом творів образотворчого мистецтва. Не тільки в розпису ваз, але і в 

зображеннях на монетах і в скульптурі улюбленими темами стають фізичні 

вправи і змагання атлетів, в тому числі веслярів. 

У Римській імперії поряд зі змаганнями в цирку величезну популярність 

мали ігри, що проводяться в амфітеатрі. Амфітеатр представляв будова у формі 

еліпса, облямоване трибунами у кілька рядів. Разом з лазнями та цирком 

амфітеатр становив невід’ємну частину кожного більш-менш великого 

римського міста. 

Технічний пристрій арени дозволяло перетворювати її в басейн. 

Великі риби, в тому числі акули і різні морські тварини (тюлені, морські 

леви та ін.) самі по собі уявляли цікаве видовище. Однак цвяхом програми були 

битви на воді – наумахії. У них брало участь кілька сотень і навіть тисяч веслярів 

і солдатів. 

Для глядачів час, віддане цирку, арені або театру, було приємним дозвіллям, 

дійсно грою. Оцінювалася насамперед драматичність уявлення, напруженість – 

все те, що задовольняло пристрасті глядачів. 

Для учасників римських ігор – візників, гладіаторів, борців з хижаками, 

веслярів – ігри представляли можливість добути засоби існування. У більшості 

своїй учасники готувалися до виступів за допомогою спеціальної фізичної 

підготовки. Для них це були не ігри, а важка обов'язок. 

Завдяки Гомеру (900 р. до н.е.), який описував ще давніші, усно передані 

події, ми знаємо, що герої «Одіссеї» – аргонавти були не тільки прекрасними 

веслярами, вміло керували і вітрилами, а й воїнами, майстерно володіли луком, 

мечем і списом. Тобто в сучасному розумінні, їх цілком можна було б назвати 

спортсменами-багатоборців. 

Можна з великою часткою впевненості припускати, що змагання з 

веслування в тій чи іншій країні йшли пліч-о-пліч і розвивалися одночасно з 
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розвитком річкового, озерного або морського судноплавства, як човново-

веслового, так і парусно-веслового. 

Історія веслування в Україні. 

Судячи з археологічних і епічних даних, витоки судноплавства і 

мореплавства на території України можна шукати в стародавні часи: наскальні 

зображення судів, знахідки містких долбленок епохи неоліту біля Дону і Ладоги, 

Дніпра і Південного Бугу деталей та приладь більш великих суден. 

На південних рубіжах Скіфії в VII-VI ст. до н.е. виникають міста 

Борисфеніди (Березань), Ольвія, Тіра, Пантікапей, Феодосія, Мірмекій та ін. 

Морем вони підтримували зв'язки з Афінами, Мілетом, Критом та іншими 

центрами античності. На верфях Пантікапея (Керчі) могло одночасно будуватися 

близько 30 судів, а гавань Феодосії вміщала до 100 кораблів. Країни та народи 

Причорномор’я повністю контролювали свої водойми. 

Масштаби суднобудування на Русі в середині X століття при Ігорі та Ользі 

прекрасно показав візантійський імператор Костянтин Багрянородний. Майже 

вся країна всю зиму працювала на створення флоту, що спостерігали і 

пізньоантичні автори при будівництві флоту Скіфії в 269 р. до н.е. Навіть 

основний регіон остаточного комплектування флоту, у низовий Дніпра, зберігся. 

Можна, звичайно, забивати умовний клин між Скіфією і Росією (хоча руські 

літописи, оповідаючи про похід 907 р. Олега на Царгород, прямо 

використовують назву «Велика Скіфія»), ігнорувати неолітичні човни і 

малюнки, аргонавтів і скіфів судноходів епохи Трої, флоти Левкона I і Евмела, 

інших приазовських царів. Але  морські походи IX-XI ст. забути ніяк неможливо: 

813 р. (Егіна), 842 г. (Амастриду), 844 р. (Севілья), 860 г. (Царгород) ... Ймовірно, 

Аскольд і Дір кинули на захоплення Царгорода всього 200 великих ладей. А 

візантійці від страху ще міцніше приладнали до Скіфії образ страшного "князя 

Роша", який за вісім століть до них пов’язували зі Скіфією Йосип Флавій та інші 

автори. Бойовий і торговий флот IX-XI ст. – Явна і яскрава історична реальність, 

яку при об'єктивному підході до вітчизняної історії нікому не можна забувати. 

Звід даних з історії флоту приблизно з VII ст. є в книгах різних авторів, хоча 

б починаючи з А.Вісковатова і завершуючи Г.А.Аммоном середньовіччя дає по 

цій історії десятки пам’ятних дат. Тим більше, не поступається «новий час», яке 

все частіше починають з відкриття Нового Світу Колумбом. 

Перші великі петровські суда наприкінці століття мало відрізнялися від 

«Орла» і «Фредеріка», а петровський флот Приазов’я – від «флотів Скіфії». 

Петро I спочатку, з 1696 робив ставку на галери (40-50 м довжини, 6 – ширини, 

16-25 весел по борту, таран), подібності яких були широко відомі і до нашої ери. 

Не викликає сумнівів, що розвиток торговельного та військового флотів в 

Україні супроводжувалося, як і в інших країнах, навчанням багатьох поколінь 

моряків гребному мистецтву, в тому числі за допомогою спортивно-ігрових 

змагань. 

У 1718 році, указом царя Петра I був заснований перший в світі яхт-клуб, 

якому було присвоєно назву «Невський флот». А вже в 1723 році Петро I створює 



9 
 

креслення та інструкції по споруді для «Невського флоту» однотипних гребних 

суден, на яких веслування і наймані веслярі. 

Після Петра I веслування міцно увійшла в ділове життя. Великою 

популярністю стали користуватися прогулянки по воді. Міські управи 

проводили  змагання професійних перевізників спочатку на суднах типу ялик, 

потім і на інших човнах. У 1858р. з середовища міського населення прибережної 

смуги Неви виникає перший гурток любителів веслування – «Моряк на всі руки», 

члени якого стали здійснювати регулярні водні прогулянки. Надалі клуб 

зареєстрував свій статут, і 21 березня 1860р. вперше був піднятий прапор Санкт-

Петербурзького річкового яхт-клубу, який став родоначальником веслувального 

спорту спочатку в Петербурзі, потім і в Росії. Були розроблені Правила 

веслування і управління Гичка, і 31 липня 1860р. на річці Середньої Невкою 

відбулася перша гребна гонка, в якій брали участь на різних шлюпках 

перевізники, матроси і любителі веслування.  

Окрім змагань на академічних човнах влаштовувалися також змагання на 

яликах і шлюпках-двійках. До початку XIX століття в багатьох великих містах 

вже існували клуби, культивували в основному академічну греблю. Однак в 

периферійних клубах часто культивували народну греблю. Так, наприклад, в 

1897р. в гонках одеського Катерининського клубу брало участь до 60 судів 

народного веслування. Участь у змаганнях часто обмежувалося відсутністю 

човнів. 

У більшості гребних клубів до 1917р. гребний інвентар здобувався на 

приватні кошти членів і частково на громадські кошти, зібрані по підписних 

листів. 

У 1908р. був створений Всеросійський союз гребних товариств. Союз 

встановив зв'язок з ФІСА, після чого кількість міжнародних спортивних 

зустрічей збільшилася, хоча регулярні змагання так і не проводилися 

Особливості розвитку веслувального спорту на Миколаївщині 

Веслуванням людство займалося здавна. В давні часи байдарка називалася 

каяком, а каное – індійською пірогою. В човен, зроблений із кісток тварин 

обшитих шкірою, вода не проникала, весляр сидячи рухав човен за допомогою 

весла, яке нагадувало лопату. Пірогу вироблювали або випалювали з цілого 

дерева. На таких байдарках і каное плавали народи Африки, Індії, Америки. В 

них не було уключен для весла і рухомого місця для сидіння весляра. На 

байдарках сиділи на днищі, а в каное весляр стоїть на коліні. В різні часи 

змінювалися конструкції і будівельний матеріал цих човнів. Кістки тварин і 

шкіру замінили дерев'яні вітрильні і веслувальні човни, потім конкурентом 

дерева стала фанера із червоного дерева і нарешті, пластик різних рецептур. Зі 

зміною будівельного матеріалу мінялись конструкція, вага і швидкість човнів. 

Нині байдарки будують одно-, дво- і чотирьохмісні. Каное – одно- і двомісні. 

Самою швидкісною є байдарка четвірка, яка досягає швидкості до 12 км за 

годину. 

Поступово веслування на байдарках і каное почало впроваджуватися в 

змаганнях різних країн. Академічне веслування було введене в програму 
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Олімпійських ігор і 900 року, а на байдарках і каное – лише на іграх 1936 року. 

У 1890 і 1930 роках веслування було включено в європейські змагання, а в 1938 

і 1967 роках - в світові змагання. В Росії перші змагання були проведені в Санкт-

Петербурзі у 1871 році. На байдарках змагаються чоловіки і жінки, а на каное - 

тільки чоловіки. Для одномісних байдарок і каное дистанція 500 і 1000 метрів, 

для чотирьохмісних байдарок – 1000 метрів. З цього в спорту нині на чемпіонатах 

Європи і світу розігрується 18 комплектів нагород. 

Документи державного  обласного  архіву  свідчать, що будівництво  

вітрильних  кораблів Миколаївському суднобудівному заводі в 1789 р. 

супроводжувалося навчанням водіння вітрильних суден та веслування. У 1887 

році в Миколаєві на лівому березі річки Південний Буг будується яхт – клуб 

членами якого спочатку були офіцери .морського флоту, а пізніше і цивільні 

особи. З 1898 р. ста впроваджуватися змагання на вітрильних човнах та з 

веслування на човнах, байдарках і каное. 

З 1928 р. веслярний спорт став популярним, весляри спортивного клубу 

брали участь в обласних і Всеукраїнських змаганнях, а переможці змагань були 

включені в збірну команду України для участі у Першій Всесоюзній Спартакіаді 

народів СРСР. В довоєнні роки весляри Миколаївщини А.Шептуха. 

П.Булаченко, Т.Ільченко, Г.Кальтя, М.Василевський, В.Мінай, В.Бернадський, І 

Бубнов, В.Горбаченко. П.Цибін були неодноразовими призерами першості 

Союзу, прославляючи досягнення спортивної Миколаївщини. 

Засновником сучасного академічного веслування в Миколаєві став 

Заслужений тренер України Л.Лукін, який підготував 59 майстрів спорту 

України і СРСР. Особливий внесок в чемпіонатах внесли майстри спорту 

Л.Гостюшева, Л.Петрович, Л.Кримчак, О.Скиба, які виступали на четвірках 

розпашних. 

З 1950 до 1980 року відмічається швидке зростання розвитку академічного 

веслування Миколаївщини. Побудована школа вищої спортивної майстерності 

(ШВСМ) зі спортивними залами, веслувальним басейном, водною станцією з 

відповідним спеціальним обладнанням. Школа стала обласним організаційним і 

методичним центром. Покращується матеріально-технічна база з веслування 

обласних спортивних товариств «Авангард», «Буревісник», «Динамо». «Колос», 

«Локомотив», «Спартак». 

У 1956 році до збірної команди Радянського Союзу в змаганнях на байдарці-

двійці був включений миколаївець Євген Яциненко, який в гонках на 1000 метрів 

посів п'яте місце. Постійно нарощуючи свою спортивну майстерність, пізніше на 

міжнародних, світових і європейських змаганнях він у 1957р. посів друге місце, 

а у 1959р. – перше. Після закінчення спортивної кар'єри Є.Яциненко став 

тренером. Його вихованець Микола Конніков посів третє місце на чемпіонаті 

Європи. На дев'ятому чемпіонаті Європи у 1967 році Галина Бойко стала 

бронзовим призером. 

Постійне вдосконалення човнів, постійний ріст швидкості руху вимагає 

довготривалої підготовки і ранньої спеціалізації з веслування. Обласним 

управлінням освіти і науки, обласним управлінням з питань фізичної культури, 
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спорту і туризму були створені дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), з 

яких одна - обласна школа олімпійського резерву (ОДЮСШОР), вище училище 

фізичної культури (ВУФК) по підготовці спортсменів з веслування. 

У 1979р. на базі школи-інтернату №1 м. Миколаєва була створена школа-

інтернат спортивного профілю, яка юридично була затверджена наказом 

Міністра освіти України 17 серпня 1979р. за №234/954. В школі були відкриті 2 

відділення: перше – веслування академічне (тренери Грандо А.М., Губарсв) і 

друге – веслування на байдарках і каное (тренер Бізер Я.Д.). В школу було 

прийнято 285 юнаків і дівчат 7-10 класів навчання з усіх областей України. З 

січня 1993р. спортивна школа-інтернат була реформована в училище фізичної 

культури, де крім веслувальників стали готувати 250 спортсменів з 19 видів 

спорту. 

Нині в ДЮСШ, ОДЮСШОР, ВУФК працює 14 груп початкової підготовки, 

15 – учбовотренувальних і 3 групи спортивного вдосконалення з веслування 

академічного; з веслування на байдарках і каное 29 груп початкового навчання, 

33 групи учбово-тренувальних і 4 групи спортивного вдосконалення. В групах 

початкової підготовки з веслування залучено 571 підліток, які мають схильність 

до фізичної культури, добрий фізичний розвиток, добрий стан здоров'я за 

висновком спортивного лікаря обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. 

Всього веслуванням займаються 902 спортсмена, серед яких 216 дівчат і 686 

юнаків. Щороку серед спортсменів з веслування проводиться по спеціально 

розробленим критеріям оцінка спортивних досягнень і перехід в іншу групу – 

учбово-тренувальну, потім спортивного удосконалення і, нарешті, в групу вищої 

спортивної майстерності. 

Сучасна система підготовки веслярів вимагає високих тренувальних і 

змагальних навантажень. За рік спортсмени спортивного удосконалення і вищої 

спортивної майстерності виконують об'єм роботи, який дорівнює 1300-1500 

годин, по 2-3 тренувальних заняття на добу з 6 - 8 годинними затратами. Високі 

тренувальні навантаження були і є значним фактором мобілізації 

функціональних резервів організму веслярів, стимуляції інтенсивних 

адаптаційних процесів, підвищення витривалості, сили, швидкісних якостей, і як 

вихід – ріст спортивних результатів. Підготовка весляра високих спортивних 

досягнень займає 6 - 8 років тренування з постійною участю у змаганнях різного 

рівня. 

Випускники ДЮСШ, СДЮШОР, ВУФК в третій першості Європи юніорів 

1971р. взяли участь в гонках на дистанції 2500, 4500 і 7500 метрів. Весляри з 

Миколаєва М. Первухін та А. Дубровський посіли перше місце і стали 

чемпіонами Європи. В змаганнях першості Європи 1970 року Володимир Грубий 

став чемпіоном па дистанціях 4500 і 7500 метрів. Через два роки весляр 

Миколаївщини В. Россадюк тричі посідав перше місце в гонках на різних 

дистанціях. Майстер спорту Міжнародного класу, випускник ДЮСШ 

В. Родовський став 12-ти разовим чемпіоном України, 4-х кратним чемпіоном 

Союзу, а у 1995 1998 роках був призером Міжнародних регат в Швейцарії, 

Німеччині. Голландії, Франції, Італії, США. Випускниця училища фізичної 
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культури Тоня Пустовіт стала срібною призеркою з академічного веслування 

Олімпійських ігор 1980р. в Москві, отримала звання Майстра спорту 

Міжнародного класу. 

Випускниці училища Наташа Кваша і Світлана Філь були чемпіонами 

Союзу і світу у гонках на байдарках (двійка і четвірка) у 1990р. На Всесоюзних 

змаганнях юніорів Олена Бабачек зайняла четверте місце, а через рік стала 

призером Союзу. Як спортсменка високого класу вона була включена до складу 

збірної юніорів Союзу і на Міжнародних гонках в Сегеті (Австрія) була восьмою, 

а пізніше в Данії стала чемпіонкою Європи. 

Протягом 1993-1999 років юніори області у складі О .Бабачек. С. Ілюшкіна, 

С. Шаповал, М. Плаксюк, С. Анісенко, І. Маркуш, Т. Токальнік, М. Ралчевої, 

Р. Яблочкіної, Р. Березовського, Р. Зуєнко, О. Нікітюка та інших брали участь у 

різних змаганнях світу і завойовували медалі різного ґатунку. Веслярка Марія 

Ралчева була в складі збірної України, приймала участь у 27-х Олімпійських 

іграх 2000р. і посіла п’яте місце. 

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації при 

конструктивній співпраці з відомствами, фізкультурно-спортивними 

товариствами постійно приймає участь у головних комплексних змаганнях 

країни – літніх спортивних іграх України. У 2001 році 28 спортсменів з 

академічного веслування і 24 – з веслування на байдарках і каное зайняли перше 

загальнокомандне місце. У 2002 році команда Миколаївщини зайняла друге 

місце з академічного веслування і четверте з веслування на байдарках і каное. У 

2006 році на IV літніх спортивних іграх молоді України весляри Миколаївщини 

посіли п’яте місце. До збірної команди України для участі в XXIX літніх 

Олімпійських іграх зараховані від Миколаївської області 4 спортсмена з 

академічного веслування і 3 – з веслування на байдарках і каное 

ДЮСШ, СДЮШОР, УФК та ШВСМ підготовлено 129 майстрів спорту з 

веслування. В структурі спорту вищих досягнень веслування займає перше 

місце. За великі досягнення у підготовці спортсменів-веслярів 12 тренерам було 

присвоєно почесне звання «Заслужений тренер України». Серед них: 

Є.А. Яциненко, В.В. Ободовський, А.М. Матвєєв, А.Л. Дмітрієв. В.С. Соблін, 

В.Г. Дзюба, Я.Д. Бізер, М.І. Треско, Г.А. Затуливітер, І.А. Канівецький, 

Л. Коломийцева. 

Веслування на Миколаївщині було засновано в XIX столітті. Стимулом, до 

розвитку став яхт-клуб – перший зразок на Україні з підготовки веслярів та 

спортсменів вітрильного спорту. 

Кузнею підготовки веслярів стали дитячо-юнацька спортивна школа, 

училище фізичної культури та школа вищої спортивної майстерності, 

випускники яких досягли високих результатів у змаганнях різних рангів з 

веслування. 

В перспективі дослідження планується вивчити стан фізкультурно-

оздоровчої роботи в гуртках, секціях загальноосвітніх шкіл області та стан 

підготовки спортсменів-веслярів до Універсіади України, спортивних ігор 

школярів України, третіх спортивних ігор учнів професійно-технічних училищ. 
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Історія веслування в Європі. 

На жаль, зі скупих літературних джерел мало що відомо про розвиток 

веслування і підготовки веслярів в країнах Європи в історичний проміжок між 

античністю і раннім середньовіччям. Перші відомості про новий період у 

розвитку веслувального спорту доходять до нас з кінця XII століття. 

У середньовічних містах Англії існували ігри змагального характеру, в яких 

міське населення брало активну участь. До цього періоду, а саме до 1175м., 

Відноситься велике оповідання про Лондоні і про життя городян, що дозволяє 

нам познайомитися і з змагальними іграми того часу. Воно належить перу 

священнослужителя Вільяма Фитца Стівена. У своєму творі, присвяченому 

життю архієпископа Кентерберійського Томаса Бекета, Фітц Стівен наближає до 

нас Лондон того часу. 

Улюбленим розвагою лондонській молоді були ігри на воді, які зазвичай 

влаштовувалися на пасху. Посеред річки на жердині закріплювався щит. На 

кормі стрімко несеться човни з кількома веслярами стояв юнак, який мав 

потрапити списом у щит. Переможцем ставав той, хто, завдавши сильного удару, 

ламав спис об щит і при цьому міцно стояв на ногах. Однак часто траплялося так, 

що юнак промахувався і, втративши рівновагу, падав у воду, човен 

переверталася. Щоб підібрати опинилися у воді, на річці чергували рятувальні 

човни. З мосту і береги за змаганнями спостерігали численні глядачі, завжди 

готові вшановувати переможця і посміятися над невдахою. 

Найбільша кількість відомостей про цю гру відноситься до XIVв. Вона 

проводилася на воді і на суші, з рухомим і закріпленим кентеном різних розмірів 

і форм. 

В Італії значне місце в народних святах ряду міст займали змагання з 

веслування. Святами на воді та змаганнями веслярів прославилася Венеція. 

Перші повідомлення про їх проведення у Венеції відносяться до 1300г., Проте 

історія їх виникнення, безсумнівно, відноситься до більш давніх часів. Найбільші 

змагання з веслування влаштовувалися 1 травня, вони включали елементи 

античної традиції та язичницьких звичаїв. 

Змагання веслярів були частиною бойових ігор. Існує ряд документів, що 

свідчать про те, що в XIV ст. вони входили в програму військового вишколу, яку 

контролювала міська управа. У відповідності з рядом постанов всі юнаки міста з 

15 років, незалежно від стану, зобов'язані були у встановлені дні займатися 

стрільбою з арбалетів на одному з островів Венеції, куди молоді люди повинні 

були добиратися, змагаючись, на великих човнах. Таким чином, молодь 

вправлялася не тільки у стрільбі, а й у веслуванні. 

У змаганнях з веслування брали участь гондоли і двухвісельні баркаси, а 

також великі галери з екіпажом в 50 чоловік. Протягом дня проводилося близько 

одинадцяти змагань. Старт давався пострілом, дистанція гонки дорівнювала 4 

венеціанським милям (приблизно 7,5 км). У фінішу споруджувалася велика 

плавуча трибуна, призначена для іменитих людей міста, тут же вручалися 

нагороди переможцям: різнобарвні стрічки та грошові суми. Той, хто приходив 

до фінішу останнім, одержував у насмішку порося. 
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Особливою популярністю користувалися регати жінок. У них брали участь 

дівчата і жінки з навколишніх сіл, які щотижня припливали на своїх човнах до 

Венеції на ринок. 

Змагання з веслування проводилися і в інших італійських містах, а також на 

Сицилії. Там, де змагання з веслування були частиною народних свят, 

влаштовувалися різні змагання з плавання або пірнання. 

Відомо, що вони проводилися у Венеції, Генуї, Болоньї, Римі та на Сардинії. 

Самюел Пепис був очевидцем одного фехтувального поєдинку, який 

відбувся 27 травня 1667г. Перед великим числом глядачів фехтували на мечах 

м'ясник і човняр. У розпал жорстокої сутички меч випав з руки човняра, а 

м'ясник, ніби не помічаючи, що його супротивник беззбройний, завдав човняру 

сильний удар по зап'ястку, після якого той уже не зміг продовжувати поєдинок. 

Це явне порушення неписаних правил викликало гостру реакцію публіки. У 

лічені хвилини сцена заповнилася човнярами, які хотіли помститися м'ясникові 

за нечесні дії. У подальшій за цим бійці багато хто отримав поранення. 

З цих дійшли до нас описів можна судити хоча б про те, що люди, що 

відбирали в човнярі, або зробили це заняття своєю професією, володіли, кажучи 

сучасною мовою, хорошою фізичною формою і спортивним духом. 

Популярними спортивними видовищами в містах того часу були змагання з 

веслування. Професійні веслярі, що перевозили городян на човнах з одного 

берега Темзи на інший, демонстрували своє мистецтво у змаганнях, за якими 

спостерігали глядачі з обох берегів річки. 

В кінці XVIII і початку XIX ст. в них стали формуватися перші клуби для 

тих, хто активно захоплювався яким-небудь видом спорту. Біля витоків цього 

процесу стояв аристократичний клуб стрільців з лука «Токсофіл», заснований в 

20-ті роки XVIII ст. Він продовжував традиції середньовічних у стрільбі з лука, 

що стала основною розвагою дворянства. Наприкінці XVIII ст. стали виникати 

перші яхт-клуби, клуби веслярів і гравців у крикет. 

Створення спортивних клубів відіграло важливу роль у залученні до спорту 

вищих верств англійського суспільства. Однак через їх обмеженої кількості та 

соціальної замкнутості клуби не могли послужити основою для поширення 

спорту серед широких народних мас. Це завдання було пізніше вирішена завдяки 

корінному перетворенню системи освіти в Великобританії. На початку XIX ст. в 

англійських школах почали освоювати і греблю. Змагання з веслування також 

проводилися спочатку в одній школі, а потім – між командами різних шкіл. 

Проникнення англійської спорту у Францію почалося в 30-ті роки XIX ст. У 

1834г. на каналі де ла Війєт були організовані перші змагання з вітрильного 

спорту, а з 1850 р. регати стали влаштовуватися у Франції систематично. У 70-ті 

роки XIX ст. було проведено чемпіонат Франції з веслування. Розвиток 

парусного спорту супроводжувалося виникненням спортивних клубів і 

товариств. Наприкінці 80-х років біг став видом спорту, визнаних Союзом 

французьких атлетичних товариств, що об'єднував до того часу греблю, 

велосипедний спорт, фехтування, плавання і гри в м’яч. Поступово ця 

організація розпалася на окремі спеціалізовані союзи. 
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Наприкінці XIX ст. англійські види спорту стали активно проникати до 

Німеччини. Ще в середині 30-х років XIX ст. співробітники англійського 

торгового представництва організували в Гамбурзі клуб любителів веслування. 

Він послужив зразком для створення німецьких клубів з веслування в інших 

містах Німеччині. У 80-ті роки в країні налічувалося вже 66 таких клубів. Вони 

об'єдналися в єдину централізовану організацію, яка взяла на себе обов'язки 

організаторів змагань з веслування. Заснована в 1892 році Міжнародна федерація 

веслування – ФІСА – стала одним із засновників олімпійського руху. У квітні 

1895р. Міжнародний олімпійський комітет проголосив програму олімпійських 

ігор, що складається з семи основних дисциплін: легкої атлетики, гімнастики, 

фехтування та боротьби, стрільби, водних видів спорту, велогонок, спортивних 

ігор. З водних видів спорту в програму змагань увійшли змагання на яхтах 

відповідно до правил Французького товариства вітрильного спорту, змагання на 

каное-одиночках відповідно до правил Англійського яхт-клубу, академічне 

веслування за правилами Італійського клубу з веслування. Згідно установкам 

Паризького конгресу приймати участь в іграх могли лише спортсмени-аматори. 

Виключення було зроблено для фехтування: у фехтувальних поєдинках 

могли виступати вчителя фехтування. На початку квітня 1896р. всі підготовчі 

роботи було завершено. 6-14 квітня 1896р. в Афінах відбулися перші сучасні 

Олімпійські ігри. На превеликий жаль прибулих на них веслярів-академістів, 

сильний вітер і дощ змусили суддівську колегію скасувати гребні змагання, щоб 

не затьмарити проведення Першої олімпіади можливою загибеллю веслярів, які 

бажали змагатися незважаючи на негоду. 

Представляється абсолютно не справедливим, що гребний спорт не фігурує 

в якості учасника Першої олімпіади навіть у довідниках FISA, хоча прибулі 

спортсмени не брали участь у змаганнях не зі своєї вини і брали участь у всіх 

інших офіційних заходах Олімпіади. Проте на наступних Олімпійських іграх 

1900 року в Парижі гребні змагання були проведені, і лише з цього часу йде, на 

жаль, офіційний відлік хроніки участі гребного спорту в Олімпійському русі. У 

1901 році в Берліні створюється перший жіночий гребний клуб, в якому жінки, 

всупереч традиціям, що склалися, що веслування не для жінок, довели що вони 

є повноправними учасниками цього виду спорту. 

За період з 1904 по 1927 року було створено спортивні гребні клуби в 

Парагваї (1904), Мозамбіку (1912), в Кореї в коледжі Чунг Анг була створена 

перша гребна команда (1916), в Бірмі і Рангуні були створені перші 

університетські гребні клуби (1923), в Брунеї був створений гребний клуб Мірі 

(1927). У 1931 році в Уругваї був проведений перший Южно-американський 

чемпіонат з веслувального спорту. Через шість років, у 1937 році, в Амстердамі, 

нідерландські конструктори створивши, перший у світі штучний гребний басейн, 

полегшили завдання підготовки спортсменів в країнах, де немає можливості 

цілий рік тренуватися на відкритій воді. Перший чоловічий Чемпіонат світу був 

проведений в Люцерні, в Швейцарії, тільки в 1962 році. 

Через 53 роки після створення першого жіночого гребного клубу, в 1954 

році, в Нідерландах був проведений перший Чемпіонат Європи для жінок, а в 



16 
 

1974 в Люцерні був організований перший Чемпіонат світу для жінок. За період 

з 1967 по 1974 роки Міжнародна федерація веслувального спорту (ФІСА) 

організувала і провела в 1967 році першу регату ФІСА для юніорів у Ратцебурге, 

через три роки в 1970 в Юаніне був проведений перший Чемпіонат ФІСА для 

юніорів, ще через три роки Федерація веслувального спорту вперше організувала 

першу зустріч для ветеранів веслування у Відні в 1973 році. У 1974 був 

проведений перший Чемпіонат ФІСА для веслярів легкої ваги. На Олімпійських 

іграх 1976 жіночі команди веслярів були вперше допущені на змагання. Два роки 

по тому ФІСА проводить перший чемпіонат для жінок-юніорів. У 1982 році була 

створена Азіатська федерація веслування, в Кубі на Іграх Центральної Америки 

в програму змагань вперше включені змагання веслярів, так само як і в Індії на 

Азіатських Іграх. З 1985 року Чемпіонатів ФІСА для юніорів та веслярів легкої 

ваги присвоєно статус Чемпіонатів світу. У 1992 році Міжнародна федерація 

веслувального спорту відзначає в Туріні своє 100-річчя, маючи у своєму складі 

національні федерації майже з 90 країн. У 1996 рік – у 100-річний ювілей 

Олімпійських ігор, тільки через 22 роки з часу проведення першого Чемпіонату 

для легковаговиків, в Атланті (США) вперше виступила ця категорія веслярів, 

розіграні перші комплекти олімпійських медалей. Олімпійські ігри стали 

потужним імпульсом для розвитку сучасного спорту, в тому числі веслування. 

Міжнародні й національні органи управління веслувальним спортом. 
Міжнародна федерація веслувального спорту (ФІСА) (фр. Fédération 

Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA)) – організація, що займається 

розвитком академічного веслування в світі. Удосконалює систему проведення 

змагань, проводить чемпіонати світу, курирує міжнародні змагання і проводить 

роботу з розвитку виду спорту, розширенню географії, вдосконалення правил 

змагань, методики підготовки гребного інвентарю та розвитку водного туризму. 

Цю роботу виконують відповідні комісії в складі ФІСА. 

ФІСА була заснована 25 червня 1892 року в Турині представниками 

Франції, Швейцарії, Бельгії та Італії у відповідь на зростаючу популярність 

веслування, і як наслідок, потреба в уніфікації правил щодо таких питань, як 

довжина дистанції, конструкція човна і вагових категоріях. 

Першою регатою, організованої ФІСА був чемпіонат Європи, який був 

проведений в 1893 році в Орта, Італія. 

ФІСА заснувала свою штаб-квартиру в Лозанні, Швейцарія в 1922 році. 

ФІСА стала першою міжнародною спортивною федерацією, приєдналася до 

олімпійського руху для участі в перших Олімпійських іграх сучасності в 1896 

році. Кожна країна має свою Федерацію або регулюючий орган, який відноситься 

входить в конгрес ФІСА. 

Громадська організація «федерація веслового слалому України» (далі – 

ФВСУ) є добровільною неприбутковою всеукраїнською громадською 

незалежною організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об'єднує 

громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для 
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реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає 

одержання прибутку від своєї діяльності. 

1.2. ФВСУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про громадські об’єднання», «Про фізичну культуру і спорт», іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Статутом. 

1.3. ФВСУ створена та діє на принципах: 

1) добровільності; 

2) самоврядності; 

3) вільного вибору території діяльності; 

4) рівності перед законом; 

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 

6) прозорості, відкритості та публічності. 

1.4. ФВСУ вільна у виборі напрямків своєї діяльності. 

1.5. ФВСУ набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в 

установленому чинним законодавством порядку. 

1.6.ФВСУ володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки 

в установах банків, в тому числі і валютні. ФВСУ користується рівними правами 

i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, логотип, емблему, прапор 

(хоругву), бланки i штампи з власною символікою та символіку, зразки яких 

затверджуються Президією ФВСУ. Символіка реєструється у встановленому 

законом порядку. 

1.7. Діяльність ФВСУ поширюється на всю територію України. 

 

Розвиток видів веслового спорту 

Кочетові види веслового спорту 
Провідна роль у становленні академічного веслування на-лежить ряду 

європейських країн, насамперед Англії. Свої торгові факторії в XIX ст. англійці 

мали буквально в усіх країнах земної кулі. Туди молоді англійські резиденти 

завозили гоночні судна, засновували закриті клуби і влаштовували внутрішні 

змагання. їх приклад наслідувала місцева буржуазія, виписуючи з Англії гоночні 

судна. Одночасно поширювалась англійська техніка гребка, методи навчання та 

тренування через приїжджих платних англійських тренерів. Тому в спорті майже 

не використовувались місцеві типи суден, отже не могло бути мови про їх 

вдосконалення. 

Характерною рисою веслових змагань до початку XIX ст. було те, що вони 

проводились на суднах звичайного експлуатаційного типу. Це було цілком 

закономірно для епохи, коли веслування мало велике народногосподарське 

значення, тобто коли до веслових суден одночасно ставились вимоги і щодо 

швидкості, і щодо місткості. 

У XIX ст. погляд на спортивне судно починає швидко змінюватись. 

Конструюючи гоночне судно, його розміри і вантажопідйомність зводили до 

меж, що забезпечували розміщення в ньому самої тільки команди. В результаті 

таких заходів за короткий проміжок часу (за 50-60 рр.) гоночні судна, які мало 

відрізнялись від швидкісних морських гічок та вельботів і від суден перевізників-
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професіоналів, різко звузились з 100 110 см до 60-70 см і на них з’явились 

виносні кочети. Дощана обшивка кромка на кромку була замінена гладенькою 

фанерою. Форма суден майже не відрізнялась від сучасної. А в 70-х роках XIX 

ст. поступове зменшення ваги човнів дало можливість перейти на веслування на 

рухомих банках, що цілком змінило техніку гребка. 

Одне з перших місць в історії розвитку кочетових видів веслового спорту 

посідає наша Батьківщина. Так, ще в XVIII ст. в Росії проводились змагання на 

кочетових суднах. Перша згадка про веслові змагання припадає на 1773 р., коли 

група петербурзьких аристократів вмістила в «Санкт-Петербурзьких 

Ведомостях» оголошення про публічні змагання на 10- і 12-веслових човнах. 

Проте, чи відбулися ці змагання, невідомо. Становить певний інтерес той факт, 

що Санкт-Петербурзький річковий яхт-клуб, що виник у 1860 р., з першого року 

свого існування широко включав у свої гонки заїзди так званих «не-

організованих любителів» з міських околиць. 

Наступною достовірною датою в історії веслових змагань вважається 1842 

р., коли група членів петербурзької англійської «колонії» створила неофіційний 

весловий гурток і почала розігрувати приз для одиночок («Срібні весла»). 

З 1858 р. вже регулярно провадяться гонки петербурзьких яличників, 

організовані міською розпорядною думою для «вдосконалення перевізних суден 

у Санкт-Петербурзі». 

Хоч веслування й широко застосовувалося в багатьох містах 

дореволюційної Росії, спортивні веслові клуби зростали повільними темпами. До 

того ж не було й спортивних зустрічей, що ускладнювало обмін досвідом, 

можливості для вдосконалювання техніки гребка, а так само методики навчання 

та тренування. Крім того, слід вказати на майже повний розрив у діяльності 

північної групи клубів (Петербург, Прибалтика, Москва) з усіма іншими – 

периферійними, зокрема українськими, клубами. 

У 1908 р. сформувався Всеросійський союз веслових товариств, до якого в 

1913 р. було прийнято і Єкатерининський яхт-клуб (Одеса). Пізніше до цього 

Союзу вступили Київський І Катеринославський (Дніпропетровськ) яхт-клуби, 

яким нале-жала серед веслових клубів України першорядна роль. 

Говорячи про українське веслування, не можна не згадати про «учнівський» 

весловий спорт, що його широко розгорнув Одеський учбовий округ, починаючи 

з 1908 р. В Одесі, Севастополі, Євпаторії, Ялті, Миколаєві, Тирасполі, Акермані, 

Бердянську і Маріуполі протягом усього вересня вечорами проводилися 

факультетні заняття з морського веслування. До занять допускались учні 5-го 

класу й вище. Щороку кращих веслувальників збирали на огляд в Ялту або 

Севастополь, де між учбовими закладами проводились гонки. 

Перша світова війна надовго затримала розвиток веслового спорту в усіх 

втягнутих у неї країнах. Майже скрізь були припинені змагання з веслування. 

Тільки в 1920 р. було відновлено розіграш першості Європи з академічного 

веслування. Найбільших успіхів у змаганнях на першість Європи добились 

спортсмени таких країн, як Швейцарія, Італія, Німеччина, Франція. У 30-х рр. у 

міжнародних змаганнях з академічного веслування почали добиватись успіху 
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веслувальники Угорщини, Польщі, Югославії, Данії та інших країн. Крім 

європейських країн, академічне веслування знайшло широке застосування в 

США та Австралії, спортсмени яких не раз виходили переможцями в змаганнях 

на першість світу в олімпійських іграх. 

Радянські майстри академічного весла на міжнародні змагання вийшли 

значно пізніше. 

У перші ж роки Радянської влади в нашій країні були створені всі умови для 

широкого розвитку всіх видів спорту, зокрема і кочетових видів веслування. У 

ці роки основними віхами в розвитку веслування було: 1) зосередження веслових 

клубів у 1920-1921 рр. в системі Всевобучу; 2) поступовий перехід їх у відання 

профспілкових організацій, який завершився в основному вже в 1923 р.; 3) 

створення відомчими спортивними товариствами («Динамо», ЦБЧА) власних 

веслових станцій. 

На початок 30-х років нова профспілкова відомча структура так зміцніла, 

що в 1932 р. вже можна було провести перший розіграш чемпіонату ВЦРПС. 

Кадри веслувальників швидко зростали. Так, наприклад, у Москві на 

«Стрелке», яка до Жовтневої революції належала Московському яхт-клубові, 

вже перед 1930 р. займалося весловим спортом близько 2000 чол. Щодня на 

станції тренувалося понад 500 спортсменів. У великих змаганнях міського 

масштабу в Москві та Ленінграді на старт виходило більше сотні учасників. 

У 1923 р. проходили перші змагання на першість СРСР з академічного 

веслування. Усього до початку Великої Вітчизняної війни було проведено 8 

чемпіонатів країни і 2 першості ВЦРПС (1932 і 1933 рр.). У 1928 р. в програму 

Всесоюзної літньої спартакіади ввійшли гонки на шлюпках-одиночках, двійках 

та четвірках і на ялах. Заїзди на шлюпках розігрувалися як для чоловіків, так і 

для жінок. Змагання з народного веслування в довоєнні роки відзначалися 

великою кількістю учасників. У довоєнні роки змагання з кочетових видів 

веслування регулярно проводились в багатьох містах РСФСР, УРСР, БРСР, 

ГрРСР та інших республік. Так, з 1925 р. на Україні регулярно проводився 

чемпіонат республіки з академічного, а з 1938 р.– з народного веслування. 

Широкий розвиток веслування в довоєнні роки відіграв пози позитивну роль 

у роки Великої Вітчизняної війни. Радянські воїни в багатьох випадках успішно 

використовували веслові судна під час подолання водних перешкод. 

У період Великої Вітчизняної війни весловим базам та інвентарю було 

завдано великої шкоди. Після закінчення війни відновилось регулярне 

проведення змагань з веслового спорту. Перше післявоєнне змагання на 

першість СРСР з академічного веслування було організовано в 1945 р. Далі 

чемпіонати країни проводилися щороку. 

У 1950 р. радянські веслувальники вперше зустрілися із зарубіжними – 

чехословацькими – академістами і виграли всі заїзди. Добре виступили наші 

представники (чоловіки) в Берліні на Всесвітніх студентських іграх 1951 р. (2 

золоті, 4 срібні і одна бронзова медалі). У 1952 р. на XV Олімпійських іграх у 

Хельсінкі наші спортсмени зайняли загальне друге місце. 
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У  наступні роки радянські спортсмени закріпили своє становище однієї з 

провідних «веслових держав» світу. 

Як відомо, великі міжнародні змагання для жінок почали проводитись у 

ФІСА з ініціативи СРСР. Перший чемпіонат Європи серед жінок було розіграно 

у 1954 р., радянські спортсменам добилися на ньому відмінних результатів, 

завоювавши перше загальнокомандне місце. 

Велике стимулююче значення для розвитку академічного веслування 

відіграло включення заїздів на академічних суднах V програмі літніх спартакіад 

народів СРСР (з 1956 р.). Наприклад, у IV ювілейній Спартакіаді народів СРСР 

1968 р. присвяченій 50-річчю Радянської держави, за командну першість 

змагалося більше 450 спортсменів від усіх союзних республік. А в ході 

підготовки до цієї Спартакіади в змаганнях брало участь понад ЗО тис. 

веслувальників. 

Регулярне проведення особисто-командних першостей міст, областей, 

республік і країни в цілому сприяє залученню до систематичних занять усе нових 

і нових спортсменів. Тепер академічним веслуванням у Радянському Союзі 

займається понад 40 тис. чол. При ДСШ і СПІМ спортивних товариств і відомств, 

а також при міськвно в усіх республіках працюють відділи юних веслувальників. 

З їх числа виходять спортсмени, які успішно захищають честь нашої 

Батьківщини з веслового спорту на міжнародній арені. Так, наприклад, на XIX 

Олімпіаді в Мехіко великого успіху добились А. Сасс та А. Тимошинін, які 

завоювали золоті медалі в парній двійці, а команда вісімки завоювала бронзові 

медалі. Добрі результати показали наші спортсмени в змаганнях на першість 

Європи 1969 р. 

В останні роки ще більшого розвитку набуло народне веслування і 

веслування на ялах. З часу проведення перших змагань на першість країни з 

веслування на народних суднах і ялах (1928 р.) ці види спорту почали привертати 

дедалі більшу увагу спортсменів. Тільки веслуванням на ялах тепер займається 

понад 50 тис. чол. В усіх союзних республіках регулярно проводяться масові 

змагання з народного веслування і веслування на ялах. Щороку зростає роль цих 

видів веслування в проведенні водного туризму, екскурсій, походів. 

Безкочетові види веслувального спорту 
Спортивне веслування на байдарках і каное виникло трохи пізніше, ніж 

академічне. Веслування на безкочетових суднах спочатку використовувалося в 

основному для туризму, а не для гонок. Після того як у 60-х рр. XIX ст. 

шотландець Мак-Грегот створив спортивну байдарку, повторивши в 

дерев’яному варіанті обводи ескімоського каяка, веслування на байдарці як вид 

спорту почало швидко розвиватися в ряді країн Європи. Так, у ці самі роки в 

Англії було засновано перший байдарковий клуб. Трохи пізніше такі клуби 

виникли в Швеції, Австрії, Німеччині. 

У багатьох містах дореволюційної Росії веслування на байдарках у ті роки 

також було дуже поширене. Заїзд на порівняно близьких до байдарки «лижах» 

(два поплавці, сполучені площадкою, на якій сидів на лаві веслувальний з веслом 

байдаркового типу, але довшим) було проведено вже на першій гонці Санкт-



21 
 

Петербурзького яхт-клубу в 1860 р. В офіційні змагання яхт-клубів веслування 

на звичайних байдарках почали включати з 1871 р. 

Загалом інтенсивний розвиток спортивного веслування на байдарках і каное 

почався тільки після першої світової війни. 

Успішний розвиток цих видів веслування дав змогу національним 

федераціям Австрії, Німеччини, Данії і Швеції в 1924 р. заснувати ІФК – 

Міжнародну федерацію з веслування на байдарках і каное. З 1932 р. розпочався 

регулярний розіграш першості Європи, а з 1938 р. – чемпіонату світу. Крім того, 

ІФК вдалося добитись, починаючи з 1936 р., включення заїздів на байдарках у 

програму олімпійських ігор. 

У нашій країні спортивне веслування на байдарках інтенсивно почало 

розвиватися з 30-х рр. XX ст. Перші змагання на першість СРСР з веслування на 

байдарках відбулися в 1928 р., коли в програму літньої спартакіади були 

включені заїзди на байдарках-одиночках та двійках як для чоловіків, так і для 

жінок. 

Аж до кінця 40-х років байдаркове веслування організаційно об’єднувалося 

з народним і морським, забезпечуючи радянській молоді широкий доступ до 

веслового спорту і компенсуючи малу пропускну здатність баз академічного 

веслування. Проте до виходу наших байдарочників на міжнародну арену не було 

достатнього стимулу, щоб удосконалювати інвентар. Байдарочники виступали 

навіть у змаганнях на першість СРСР на широких човнах туристського типу з 

обшивкою кромка на кромку або, в кращому разі, парусиновою. 

Тільки в 1949 р. були заявлені гоночні скіфові човни, які швидко завоювали 

загальне визнання. Сильних веслувальників було виховано не тільки в Москві і 

Ленінграді, а також і на Україні, в Казахстані, на Далекому Сході, на Волзі та в 

ряді інших місць. 

Хоч інвентаря й не вистачало, змагання з байдаркового веслування в перші 

ж післявоєнні роки почали проводити в багатьох спортивних товариствах і 

відомствах. Вже в 1946 р. було організовано перші післявоєнні особисто-

командні змагання на першість країни з цього виду спорту. 

У 1952 р. радянські байдарочники і каноїсти вийшли на між-народну арену, 

взявши участь в XV Олімпійських іграх у Хельсінкі. 

Починаючи з 1953 р., в СРСР поряд з веслуванням на байдарках почали 

проводити змагання на особисто-командну першість з веслування на каное. 

У 1952 р. Всесоюзну секцію веслування на байдарках було прийнято в члени 

Міжнародної федерації каное. З цього самого року наші спортсмени почали 

брати систематичну участь у найбільших міжнародних змаганнях. 

У 1953 р. на перших і в 1955 р. на других міжнародних спортивних іграх 

молоді наша команда зайняла відповідно друге і третє місця, вступивши як рівні 

в змаганні з такими лідерами, як Угорщина і Румунія. 

Великого успіху наші веслувальники-байдарочники та каноїсти добилися на 

XVI Олімпійських іграх, які проходили в Мельбурні в 1956 р., завоювавши 

перше загальнокомандне місце. На Батьківщину вони привезли 3 золоті, 5 

срібних і 2 бронзові медалі. Звання олімпійських чемпіонів завоювали 
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Є. Дементьєва (байдарка-одиночка), П. Харін та Г. Ботєв (каное-двійка в гонці 

10 000 м). 

Нового великого успіху у веслуванні на байдарках і каное радянські майстри 

добилися в 1957 р., беручи участь у змаганнях на першість Європи. Вони 

завоювали 17 золотих, 13 срібних і 9 бронзових медалей, зайняли загальне перше 

місце, значно випередивши веслувальників інших країн. 

Наступного, 1958 р., наші спортсмени-веслувальники на байдарках і каное 

вперше взяли участь у змаганнях на першість світу, що проводились у Празі. В 

упертій спортивній боротьбі радянські веслувальники знов завоювали перше 

загальнокомандне місце. На цих змаганнях збірна команда веслувальників 

Союзу PCP завоювали 7 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. 

З радянських спортсменів першими чемпіонами світу з веслового спорту 

стали Г. Бухарін, Є. Дементьєва, Н. Грузинцева, М. Шубіна, О. Силаєва, 

С. Ощепков. У наступних першостях Європи та в розіграші першості світу наші 

спортсмени-байдарочники і каноїсти успішно захистили честь вітчизняного вес-

лового спорту. 

Чудових успіхів радянські веслувальники-байдарочники і каноїсти 

добилися в Римі на XVII і в Токіо на XVIII Олімпійських іграх. З Римської 

Олімпіади повернулися додому з золотими медалями А. Середина (перші місця 

на байдарці-двійці), Л. Гейштор і С. Макаренко (за виграш на каное-двійці). На 

цій Олімпіаді наші спортсмени знов завоювали перше загальнокомандне місце. 

На Токійській Олімпіаді в 1964 р. переможцями стали Л. Хведосюк (Пінаєва), 

С. Ощепков і О. Хіміч (каное-двійка), В. Морозов, А. Гришин, М. Чужиков і 

В. Іванов (байдарка-четвірка). 

Найкращих результатів радянські веслувальники добилися в змаганнях на 

першість світу в Грюнау (НДР) в 1966 р., завоювавши 6 золотих, 3 срібних і 4 

бронзові медалі. Наші спортсмени в загальнокомандному заліку випередили 

веслувальників інших країн. Особливо здало виступив молодий український 

спортсмен О. Шапоренко, який завоював 2 золоті медалі – одну на байдарці-

одиночці і другу разом з Ю. Стеценком на байдарці-двійці. Золоті медалі 

завоювали також Л. Пінаєва, А. Середина, М. Шубіна, М. Левченко, Г. Карюхін, 

Ю. Кабанов, В. Балтиньш і Д. Матвєєв. 

Поряд з радянськими спортсменами в найбільших міжнародних змаганнях 

успішно виступають веслувальники-байдарочники і каноїсти країн народної 

демократії. Особливих успіхів у цих видах спорту добились спортсмени Румунії, 

Угорщини, НДР і Чехословаччини. 

У ході змагань на олімпійських іграх, як і в змаганнях на першість Європи і 

світу, пройшли випробування не тільки наші кращі спортсмени, а й прийняті у 

нас напрями в методиці тренування, техніці, тактичній і вольовій підготовці 

спортсменів-веслувальників. У цілому радянська школа спортивного тренування 

веслувальників себе виправдала і принесла заслужений успіх нашим 

спортсменам. 

Виступ радянських спортсменів на міжнародних змаганнях мав велике 

значення для дальшого розвитку веслового спорту в нашій країні і особливо для 
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підвищення рівня спортивних досягнень веслувальників. Цьому сприяло і сприяє 

проведення літніх спартакіад народів СРСР. 

Перша літня Спартакіада народів СРСР відбулася в 1956 р. На 

Хімкинському водоймищі з 6 по 15 серпня 1956 р. брали участь у змаганнях на 

першість країни і спартакіади представники всіх союзних республік. Разом з 

молодими веслувальниками, які вперше виступали в цих великих змаганнях, 

змагалися і досвідчені майстри весла, неодноразові чемпіони нашої країни, 

переможці першості Європи, а також призери XV Олімпійських ігор. У 

загальнокомандному заліку найкращих результатів добилися спортсмени 

Ленінграда. У наступних трьох спартакіадах, які відбулися в 1959, 1963 і 1967 

рр., перше загальнокомандне місце впевнено завоював збірний колектив 

Російської Федерації. Значних успіхів в III і IV спартакіадах добилися 

веслувальники України, які зайняли в 1963 і 1967 рр. друге загальнокомандне 

місце, випередивши дуже сильні колективи спортсменів Москви і Ленінграда. 

Найбільш масовими були змагання за програмою IV ювілейної Спартакіади 

народів СРСР, яка була присвячена 50-річчю Великого Жовтня. До знаменної 

дати Радянської держави веслувальники-байдарочники і каноїсти прийшли із 

значними досягненнями. Тепер близько 60 тис. чол. вправляється у веслуванні 

на байдарках і каное. У всесоюзних змаганнях з цих видів спорту регулярно 

беруть участь повними командами представники спортивних товариств і 

відомств, областей і республік. А федерації веслування на байдарках і каное 

РРФСР, Української, Білоруської і Литовської PCP з успіхом виступають 

самостійно в міжнародних змаганнях. 

Як показали фінальні змагання IV Спартакіади народів СРСР, значно 

поліпшилося становище в розвитку веслування на байдарках і каное на Україні, 

в Молдавії, Латвії та інших союзних республіках. Так, наприклад, українські 

спортсмени у фінальних гонках у Хімках завоювали 10, а веслувальники 

Молдавії – 4 медалі. 

У 1967 р. кращі веслувальники країни взяли участь у кількох змаганнях із 

зарубіжними спортсменами, де мали можливість перевірити свої сили в гонках і 

на байдарках, і на каное. Так, у датському місті Хольстербу наприкінці липня 

цього року у весловому клубі «Пагай» було проведено великі міжнародні 

змагання з веслування на байдарках і каное. В них взяли участь спортсмени 

Англії, Болгарії, НДР, Данії, Норвегії, Румунії, СРСР, Фінляндії, ФРН, Швеції і 

Японії. Внаслідок упертої боротьби в Датській регаті радянські спортсмени 

завоювали 7 золотих, 4 срібні і 4 бронзові медалі. 

1968 р. приніс нашим веслувальникам нові успіхи. На XIX Олімпійських 

іграх у Мехіко радянські спортсмени завоювали 6 медалей. Це був найбільший 

успіх веслувальників за всі олімпіади. На трасах каналу Сочімілко золоті медалі 

завоювали у веслуванні на байдарці-двійці В. Морозов (Київ) і О. Шапоренко 

(Суми), на байдарці-одиночці Л. Пінаева (Ленінград). У веслуванні на байдарці-

одиночці О. Шапоренко завоював срібну медаль. Добре виступили на каное-

двійці М. Замотін (Ленінград) і М. Прокупець (Москва), на байдарці-двійці 

А. Середина (Москва) і Л. Пінаева, добившись бронзових медалей. 
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Нові перемоги радянські спортсмени здобули у 1969 р. в змаганнях на 

першість Європи, завоювавши перше загальнокомандне місце з веслування на 

байдарках і каное. 

Як видно з результатів, лідерами нашого веслового спорту стали майстри 

веслування на байдарках. Так, наприклад, понад дванадцять останніх років усі 

олімпійські турніри жінок закінчуються перемогою спортсменок СРСР. Така 

завидна постійність – доказ справді творчої роботи кращих радянських тренерів. 

Треба відзначити неабиякі успіхи в Мехіко спортсменів Угорщини, Румунії 

та інших соціалістичних країн, що завоювали 17 з 21 медалі, які розігрувалися з 

веслування на байдарках і каное. 

Водний слалом 

Останнім часом у нашій країні дедалі більше поширюється новий вид 

веслового спорту – водний слалом на байдарках і каное. В європейських країнах 

цей вид спорту почав культивуватися ще в довоєнні роки. Особливою 

популярністю водний слалом користується в Центральній Європі. Тисячі 

ентузіастів беруть участь у змаганнях на альпійських річках, у Татрах і Тюрінгії. 

Ще в 1934 р. в Австрії на Дунаї відбулися перші офіціальні змагання з водного 

слалома. У 1947 р. в Женеві було проведено перший чемпіонат Європи, а в 1949 

р. там же відбувся перший чемпіонат світу. Другі змагання на першість світу 

проходили в 1951 р. в Штірі. 

У 1955 р. в Любляні (Югославія) була створена Міжнародна федерація 

водного слалома. Під її керівництвом систематично організуються й провадяться 

міжнародні зустрічі, а також змагання на першість світу з слалома. Так, у липні 

1967 р. двома етапами (спочатку на річці Влтаві в чехословацькому місті Ліпно, 

а потім на Ельбі в районі Шпіндлерув-Млін Лаба відбулась X першість світу з 

водного слалома. У цих змаганнях на першість найкращих результатів добились 

спортсмени НДР і Чехословаччини, які здобули по 7 золотих, 4 срібних і 2 

бронзові медалі. Вони значно випередили такі країни, як наприклад, ФРН, 

Австрія, Франція та ін., де добре розвинувся водний слалом. 

У Радянському Союзі в останні роки в ряді міст і областей Російської 

Федерації, у Прибалтійських республіках, у Білорусії, Грузії і на Україні 

проводяться епізодичні змагання з водного слалома на байдарках і каное. 

Швидкісними спусками по гірських і тайгових річках займаються сотні туристів-

веслувальників. Серед них багато хто бере участь у змаганнях з водного слалома. 

Так, у 1966 р. Латвійська республіканська рада туризму проводила змагання для 

любителів водних подорожей, в яких брало участь близько 500 чол. Такі 

республіканські змагання почали проводити з 1967 р. на Україні, в Білорусії та в 

інших союзних республіках. 

У 1960 р. в СРСР було розроблено і видано єдині правила змагання з 

веслування на байдарках і каное, куди самостійним розділом увійшли правила з 

водного слалома. Цього ж року на річці Терек у Північній Осетії відбулася перша 

міжнародна товариська зустріч осетинських спортсменів з веслувальниками- 

студентами з Чехословаччини. У ході змагань переможцями стали спортсмени з 

Осетії. 
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Тепер радянські веслувальники освоюють цей складний, але дуже цікавий і 

захопливий вид спорту. Для розвитку водного слалома в нашій країні є всі 

необхідні умови. І треба сподіватись, що наші веслувальники незабаром успішно 

захищатимуть спортивну честь радянського веслового спорту на міжнародних 

змаганнях. 

ТЕХНІКА ВЕСЛУВАЛЬНОГО СПОРТУ 

Аналіз техніки академічного веслування 

В результаті аналізу техніки академічного веслування встановлено 

залежність швидкості руху човна від доцільних рухів спортсмена, вплив яких 

позначається не тільки під час виконування робочої фази 

гребка, а й у період підготовки. У кінці проводки човен 

має найвищу швидкість і перед веслувальником під час 

виконування підготовки стоїть завдання якнайдовше 

підтримати її. Це можливо тільки при рівномірно 

прискореному режимі руху ЗЦВ спортсмена до корми 

човна. У першій частині підготовки таке переміщення 

веслувальник здійснює рухом голови, тулуба і рук, а в 

другій частині - рухом усього тіла за рахунок під’їзду (рис. 

1 і 2). 

Друге, не менш важливе завдання, що стоїть перед 

веслувальником під час виконування цієї фази, – 

своєчасна і правильна підготовка до початку проводки. 

Для цього треба насамперед змінити напрямок руху ЗЦВ 

на зворотний. У цей момент усі ланки тіла спортсмена 

проходять через нульове значення горизонтальної 

швидкості, тобто рівномірно прискорений під’їзд 

переходить у сповільнений миттьовий рух. На швидкість 

судна негайно впливає тривалість зміни напрямку руху 

ЗЦВ веслувальника. Чим швидше відбуватиметься ця 

зміна, тим менше часу знижуватиметься швидкість човна 

і тим рівномірніше він рухатиметься. Внаслідок цього 

підвищиться середня швидкість як в одному циклі, так і на 

всій гоночній дистанції. 

Швидкість човна знижується і в момент виконування 

початку проводки до того часу, поки не буде створено 

упору лопатями весел об воду. Отже, спортсмен повинен 

прагнути до того, щоб скоротити і цей період. Чим 

швидше лопаті весел вгрібатимуться в воду, тим скоріше 

вони матимуть потрібний упор і тим раніше почне 

зростати швидкість човна. 

 
Рис. 1. Техніка веслування в академічній одиночці. 
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Отже, з аналізу техніки веслування видно, що як під час виконування 

заключної частини підготовки, так і на початку проводки швидкість човна 

знижується. Тривалість і величина зниження впливає на рівномірність ходу 

судна та на його середню швидкість і, зрештою, характеризує клас 

веслувальника. 

Коли виконується початок проводки, швидкість руху банки, тобто 

швидкість випрямлення ніг, не повинна перевищувати горизонтальну швидкість 

протягування ручки весла, інакше різниця роботи, що її виконують ноги, 

передаватиметься через підніжки на човен, продовжуючи рухати його в 

зворотному напрямі і, отже, додатково знижуючи швидкість судна. Якщо 

швидкості ручки і банки збігаються, такого явища не 

спостерігається. 

Проте сказане не означає, що для уникнення 

додаткового зниження швидкості слід ослабляти, роботу 

ніг. Треба намагатись збільшити швидкість протягування 

ручки весла. 

Лопать весла повинна занурюватися в воду при 

оптимальній вертикальній і горизонтальній швидкостях. 

Додержуючи цих умов, веслувальних зможе створити 

необхідний упор у воді за максимально короткий для 

нього час. Отже, збільшення швидкості руху спортсмена 

при виконуванні початку проводки виправдує себе тільки 

в тому разі, якщо воно дає йому можливість виконати 

рухи всіх ланок тіла погоджено, підпорядковуючи їх 

головній меті – підвищенню швидкості човна з самого 

початку проводки. 

Якщо правильно застосовувати рухи, швидкість 

човна підвищуватиметься на всій довжині проводки, 

причому величина приросту перебуває в прямій 

залежності від прикладених до човна через кочет зусиль 

веслувальника. Швидкість руху всіх ланок тіла, крім 

тазостегнового суглоба, поступово зростає. Швидкість 

банки досягає свого максимуму в першій третині 

проводки, потім поступово знижується і доходить до нуля 

на початку останньої її третини. Проте швидкість ручки 

весла в цей момент повинна зростати внаслідок руху 

тулуба та активного відведення плечей і рук назад. 

З кінцем проводки закінчується робоча частина 

гребка і починається підготовка для виконування 

наступного циклу. При цьому веслувальник змінює 

напрям руху від носа човна до корми, упираючись 

лопаттю весла об воду. Момент початку виходу весла з 

води повинен збігатися з початком руху тулуба до корми 

човна. 
Рис. 2. Техніка веслування в академічній двійці. 
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При виконуванні кінця проводки швидкість човна повинна  і далі 

підвищуватися внаслідок прискореного руху рук для завершення гребка. При 

цьому горизонтальна швидкість лопаті, як і під час виконування початку 

проводки, повинна перевищувати швидкість човна. 

Техніка народного веслування 

Поза веслувальника в човні. Тулуб прямий з природним нахилом уперед. 

Плечі вільно опущені. Голову тримати прямо. Ноги, трохи зігнуті в колінах, 

спираються на підніжку всією ступнею. Весла, вставлені в кочети, перебувають 

на одній лінії, перпендикулярно до кіля човна. Лопаті весел лежать вільно на 

воді. Пальці без напруження охоплюють ручку весла зверху, причому великий 

палець лежить на торці ручки; каблук притиснутий до кочета. Кисті рук і 

передпліччя перебувають на одному рівні з ручками весел. Кисть лівої руки має 

бути над правою, трохи далі від тіла веслувальника (рис. 3, а). 

Перед тим, як починати веслування, треба перейти у вихідне для першого 

гребка положення, для чого тулуб, згинаючись у тазостегнових суглобах, 

нахиляють вперед, а коліна трохи згинають і розводять у сторони; руки 

витягують відповідно до нахилу тулуба вперед і розводять трохи більше від 

ширини плечей. Лопаті весел ставлять у вертикальне положення під невеликим 

кутом (2-4°) до води (рис. 3, б). Положення лопатей відносно бортів човна в кінці 

підготовки має бути однакове в обох весел. Ці рухи виконуються плавно і 

ненапружено. Не треба надто далеко нахилятися вперед, бо це перешкоджає 

своєчасному енергійному махові тулуба назад на початку проводки. У цьому 

положенні веслувальний, як стиснута пружина, готовий у потрібний момент 

випрямитись. 

Початок проводки. Лопать весла з вихідного для проводки положення 

повинна сильно і рвучко «захопити воду». Саме занурювання весел проводиться 

так. Як тільки тулуб набере вихідного для початку проводки положення, голову 

і плечовий пояс веслувальник подає вперед – угору – назад, починаючи цим 

рухом мах назад. Водночас, спрямувавши вперед руки, швидким рухом піднімає 

їх догори і вгрібає лопаті весел у воду. У цей момент ноги добре упираються в 

підніжку, тулуб різко випрямляється і веде за собою витягнуті руки, починаючи 

проводку (рис. 3, в). 

Описана частина гребка має велике значення для успіху всієї проводки. 

Особливу увагу треба звертати на те, щоб весло занурювалося в воду тільки до 

шийки лопаті. На надмірне занурювання витрачаються зайві сили і утруднюється 

виведення його в кінці проводки, тоді як мале занурювання може, навпаки, 

призвести до «змазування» всього гребка. Між моментами, коли весла і тулуб 

набирають вихідного положення, і початком проводки не повинно бути ніякої 

паузи. Лопаті весел при вгрібанні повинні мати початкову швидкість, що 

перевищує швидкість човна. 

Як тільки лопаті зануряться у воду, починається проводка. 

Проводка. Виконувати ЇЇ треба сильно і енергійно. Амплітуда руху весла 

становить 100-110°. Кут між веслом і перпендикуляром до човна в момент 

занурювання лопаті в воду має дорівнювати 55-60°, а в кінці проводки – 45-50°. 
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Руки на початку проводки тільки передають на весла зусилля, що їх 

розвиває тулуб при жорсткому упорі ногами в підніжку. Основну динамічну 

роботу виконують м’язи спини. Момент включення рук у роботу залежить від 

фізичної підготовленості веслувальника. Чим сильніші в нього руки і чим вища 

його тренованість, тим раніше він зможе почати згинання рук, відводячи для 

цього назад плечі і лікті. 

Упор цілком занурених весел у воду треба зберігати сталим під час усієї 

проводки, для чого під кінець перебування весел у воді поступово прискорюють 

рух їх ручок. Як тільки лопаті починають занурюватись у воду, тулуб 

веслувальника, відкидаючись назад, тягне за собою ручки весел (рис. 3, г). У цей 

момент, внаслідок великого напруження, що його створюють тягнучі зусилля 

тулуба і ноги, сперті на підніжку, спина трохи згинається, нагадуючи дуже 

натягнутий лук. Голова злегка нахилена назад. Руки поступово зводяться, 

причому права рука проходить знизу і трохи ближче до тулуба (рис. 4). Ноги, з 

силою упираючись у підніжку, випрямляються, сприяючи загальному зусиллю. 

Але й після того, як тулуб перейде перпендикуляр відносно човна і почне 

нахилятись назад, обидві руки, пройшовши схрещення, згинаються й далі, 

причому лікті розходяться трохи в сторони, лишаючись на одному рівні з 

кистями. Веслувальник, з силою підтягуючи ручки весел до тулуба, відводить 

плечі й лікті назад (рис. 5). 

У кінці проводки тулуб, відхилений приблизно на 30-35°, припиняє рух 

назад і згинається в попереку, внаслідок чого плечі трохи подаються вперед. 

Руки активно дотягують ручки до тулуба. Центр ваги тулуба при цьому 

передається трохи до корми, тим самим розвантажуючи ніс човна. Кисті рук 

залишаються прямими доти, поки ручки весел не будуть, підведені до тулуба. 

Випростані ноги й далі упираються в підніжку. Лопаті залишаються цілком 

зануреними в воду до кінця проводки. 

Кінець проводки. Підтягнувши весла до тулуба, веслувальник розгинає руки 

в променезап’ястних суглобах, робить швидкий і плавний жим униз – від себе і 

виводить їх уперед за коліна, випереджаючи тулуб. При схрещуванні ліва рука 

перебуває спереду і зверху, права –трохи ззаду і знизу. Руки розгинаються в 

ліктьових суглобах, лікті опускаються вниз. 
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Рис. 3. Техніка веслування на шлюпці-одиночці: 
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а – посадка в човні; б – вихідне положення для першого гребка; в – початок проводки; г – 

середина проводки; д – кінець проводки; е – підготовка.   
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Одночасно з жимом униз – від себе плечовий пояс розслаблюється і плечі 

опускаються. Завдяки цим рухам веслувальника лопаті, піднімаючись угору, 

виходять з води, розвертаються майже паралельно їй і починають підготовку 

(рис. 3, д, е). 

Виводячи руки вперед, веслувальник повинен відчути, що весла тягнуть 

його вперед, полегшуючи початок руху тулуба.  

Рис. 4. Положення рук при проводці.       Рис. 5. Положення рук в кінні проводки. 

 

Підготовка. Одночасно з випрямленням рук починається підготовка 

веслувальника до наступного циклу. Ноги трохи згинаються в колінах, а руки 

проходять схрещення і розводяться трохи більше за ширину плечей (рис. 3, е). 

Пальці, не випускаючи ручок, розслабляються за рахунок того, що весла 

просуваються вперед долонями рук. Лопаті весел проносяться на висоті, що 

приблизно дорівнює ширині лопаті. Коли починається остання чверть заносу, 

кисті поступово накручують ручки, внаслідок чого лопаті стають майже 

вертикально і, трохи накриваючи воду, набирають вихідного для початку 

проводки положення. Далі без усякої паузи починається проводка, і всі рухи 

повторюються. 

Ритм і темп веслування. Правильний ритм потрібен для того, щоб 

веслувальник міг якнайдовше зберегти свою працездатність на гоночній 

дистанції, а човен рухатися з оптимально високою середньою швидкістю. 

Найраціональнішим співвідношенням між проводкою і підготовкою слід 

вважати 1:1. При зміні сили зустрічного або ходового вітру воно може відповідно 

зменшуватись або збільшуватись від 1:0,8 до 1:1,2. Ці співвідношення бажано 

зберігати при будь-якому числі гребків за одну хвилину, тобто при будь-якому 

темпі, бо часто веслувальники збільшують число гребків за хвилину, 

скорочуючи час на занесення весел і зменшуючи тим самим свій відпочинок. 

Таке прискорення темпу звичайно призводить до того, що через 100-200 м 

команда починає видихатись і, втрачає досягнуту швидкість. Друга помилка 
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виникає внаслідок того, що прискорення темпу досягають, зменшуючи довжину 

проводки. 

Отже, темп можна прискорювати в основному тільки за рахунок зменшення 

часу проводки, а не за рахунок її вкорочення. Тоді при однаковому ритмі 

відповідно скоротиться і час підготовки, а значить, зменшиться і тривалість 

одного гребка, отже, прискориться і самий темп веслування. Дистанцію на 

змаганнях звичайно проходять у темпі 30-36 гребків за хвилину. 

Динамографічний аналіз техніки народного веслування 

Коли йшлося про швидкість ходу човна та вплив на неї певних зусиль, які 

розвиває веслувальник на проводці, було показано, що найефективнішим є 

рівномірний розподіл його зусиль на весь період проводки. Крива зусиль на 

гребку являє собою горизонтальну лінію, що різко піднімається на початку і 

спадає в кінці проводки. При цьому швидкість човна рівномірно зростає. 

Ривок, ослаблення чи збільшення зусилля під час проводки вказують на те, 

що веслувальник неправильно виконує гребок і не вміє використовувати з 

повною ефективністю роботу всіх груп м’язів, які беруть участь у даному русі. 

Слід сказати, що коли ривок у кінці проводки супроводиться затримкою тулуба 

у відкиді з наступним випрямленням його після виходу лопатей з води, то 

швидкість ходу човна зменшиться. 

Аналіз зміни кривих зусиль і швидкості наочно показує, що швидкість ходу 

човна залежить від характеру зусиль, які прикладаються в кожному циклі. Коли 

проводка виконується рівномірно, то швидкість, досягнувши максимуму під 

кінець. її, вдержується, завдяки додатковому поштовху на човен в результаті 

руху тулуба на підготовці до корми судна, на тому самому рівні протягом 1/4 або 
1/3 часу підготовки, а потім починає зменшуватись, доходячи до мінімуму на 

початок проводки. Однією з основних причин, чому швидкість після кінця 

проводки починає зменшуватися раніше, ніж це повинно бути, є натискання 

ногами на підніжку під час підготовки. Чим раніше і дужче ноги натискатимуть 

на неї, тим раніше й швидше почне зменшуватися швидкість. Як тільки буде 

створено упор лопаті в воді в момент виконування початку проводки, зменшення 

швидкості припиниться. Зовсім уникнути натискання ногами на підніжку 

неможливо – воно неминуче, але можна регулювати початок і тривалість його, 

віддаляючи ближче до моменту занурення лопатей у воду. Його можна також 

зменшити, своєчасно підготувавшись до початку проводки і швидко виконавши 

захват та створивши опору у воді лопатями весел. 

Зусилля на дистанції. Середня величина зусиль для рук – 25-50 кг, для ніг – 

45-120 кг на короткій дистанції (100 м); на дистанції 1000 м середні зусилля 

зменшуються на 10-20%. 

Техніка веслування на морських ялах 

Основне і вихідне положення. Веслувальники на ялах на відміну від 

розміщення їх в інших суднах кочетового веслування сідають у човни попарно 

на кожній банці обличчям до корми (рис. 6). Поза веслувальника вертикальна, 

плечі розслаблені і трохи опущені. Руки, зігнуті в ліктях, також розслаблені і 

опущені; кисті рук вільно лежать на веслі, причому кисть внутрішньої руки 
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кладуть так, щоб чотирма пальцями можна було обійняти ручку весла зверху, а 

п’ятим – знизу. Кисть зовнішньої руки вільно лежить на держаку весла всіма 

п’ятьма пальцями зверху. Передпліччя і кисті рук становлять пряму лінію. 

Відстань між кистями дорівнює ширині плечей веслувальника. 

Ноги веслувальника трохи зігнуті і ступнями щільно спираються на 

підніжку. Весло розвернуте, причому ставиться перпендикулярно до борту. 

Занос весла. З вихідного положення веслувальник заносить весло, 

витягуючи вперед руки і нахиляючи в напрямі до корми човна свій тулуб.  

Під час заносу руки починають рух першими, значною мірою 

використовуючи в початковій частині заносу інерцію, якої було набуто під час 

закінчення проводки і виведення лопаті з води. Кисті рухаються вперед по 

горизонталі, ручку весла потрібно вільно вдержувати ненапруженими пальцями. 

Вага розслаблених рук на ручці весла сприяє правильному збереженню балансу 

весла на кочеті під час заносу. Під кінець заносу руки повністю витягуються. 

Тулуб під час заносу весла, рухаючись услід, за ним і руками, плавно 

нахиляється вперед. Ноги, вільно поставлені ступнями на підніжку, в цей час 

розслаблені, а відтак трохи згинаються в колінних суглобах. 

Голову веслувальник тримає прямо, не нахиляючи її вперед і дивиться перед 

собою або трохи вбік, спостерігаючи за рухом весла. 

Усі рухи під час заносу виконуються плавно, з максимальним 

розслабленням м’язів, що беруть участь у проводці. Як тільки тулуб підійде до 

вертикалі, веслувальних під час заносу робить вдих. 

Захват води. Не зупиняючи руху весла, веслувальник, прискорюючи в кінці 

заносу рух кистей, спрямовує їх по дузі вперед – вгору і, тільки-но руки повністю 

витягнуться, він, спираючись ногами на підніжку, робить рвучкий мах тулубом 

назад, у напрямі до носа човна. Завдяки цьому кисті рук і ручка весла починають 

рухатися по дузі вгору-назад, внаслідок чого лопать весла описує дугу згори вниз 

до корми човна і, набувши деякої горизонтальної швидкості, занурюється в воду, 

де дістає опору.  

Перед захватом води або на самому початку його лопать весла так само 

розвертається з вертикального в горизонтальне положення (під кутом 3-5°). Цей 

розворот здійснюється перекатом ручки весла пальцями рук. 

Під час захвату води, як і при заносі весла, м’язи рук і тулуба, що беруть 

безпосередню участь у проводці, розслаблені. 

Проводка лопаттю. На морських ялах під час проводки тулуб 

веслувальника продовжує активний мах назад, у напрямі до носа човна. У першій 

половині проводки до переходу тулуба за вертикаль руки залишаються 

випрямленими, передаючи зусилля з тулуба на весла. Кисті рухаються по 

горизонталі. У цій частині проводки основне зусилля на веслі створюється 

внаслідок випрямлення тулуба і невеликого розгинання ніг. 

З переходом тулуба за вертикальну вісь починають активно діяти руки, 

згинаючись у ліктьових і плечових суглобах. При цьому м’язи плечей і передпліч 

по змозі не напружують, а ручку весла і держак тримають тільки пальцями: кисті 

і передпліччя становлять одну пряму лінію. Рухи руками здійснюються 
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відведенням назад плечових суглобів, лопаток – до хребта, а також скороченням 

м’язів спини, які згинають руки в плечових суглобах. Зусилля рук спрямовується 

строго по прямій, завдяки чому каблук весла надійно притискується до кочета. 

Під час проводки веслувальник упирається ногами в підніжку, голову 

тримає вертикально, не закидаючи її назад, і дивиться перед собою. 

Кінець проводки лопаті. Проводка закінчується, коли ручка весла підійде до 

тулуба веслувальника. При цьому значного відхилення тулуба за вертикаль у 

напрямі носа човна не буває. 

У кінці проводки веслувальник, не перестаючи згинати руки і тягти за ручку 

весла, зупиняє рух тулуба. Сильним і рвучким рухом рук він закінчує проводку 

і, натискаючи на ручку весла вниз-уперед, виводить лопать з води, щоб почати 

новий занос весла. 

Ноги веслувальника в момент 

виведення лопаті з води трохи раніше 

припиняють тиск на підніжку і 

розслабляються. 

У другій частині кінця проводки 

важливо використати інерцію, набуту під 

час заключного зусилля проводки. Завдяки 

цьому створюється можливість виводити з 

води лопать і починати занос, не 

затрачаючи зусиль і з цілком 

розслабленими м’язами. 

Техніка старту. У зв’язку з тим, що 

яли важчі ніж інші веслові судна, для 

надання цим суднам необхідної швидкості 

потрібні значні зусилля. Їх можна 

розвивати при вкорочених заносах перших 

стартових гребків. 

На старті веслувальник 

(веслувальники) в ялі займає таке вихідне 

положення: тулуб трохи нахилений уперед, 

руки витягнуті так, щоб лопаті весел були 

занесені на 1/2 або на 3/4 довжини 

звичайного заносу. 

Три перші гребки виконують у 3/4 

заносу з прискоренням руху. Потім, коли 

човен набуде деякого прискорення, занос 

весла, починаючи з четвертого гребка, 

поступово подовжують, досягаючи 

нормальної довжини на п’ятому-шостому 

гребку. 
Рис. 6. Техніка веслування на морських ялах. 
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Зупинка човна. Коли треба повільно зупинити ял, веслувальники опускають 

весла плазом на воду, стежачи за тим, щоб стержні їх були перпендикулярні до 

бортів човна, і тримають у такому положенні. 

Коли треба швидко зупинити ял, веслувальники одночасно занурюють 

вертикально у воду лопаті весел і натискають на ручки. Іноді по команді 

стернового вони, зануривши весла у воду, починають табанити, тобто гребти 

назад. 

Ритм і темп веслування. Ритм веслування на ялах звичайно має відношення 

1:1,5-1:2. 

Темп веслування на ялах порівняно невисокий і коливається в межах 30-35 

гребків на хвилину. 

Техніка веслування на байдарках і каное 

Упираючись лопаттю весла об воду, веслувальник надає човну (байдарці, 

каное) прискорення, величина якого пропорціональна прикладеній силі: F = ma, 

де F – сила, m – маса, а – прискорення. 

На човен діють сили опору води, вітру, хвиль. Щоб швидкість його не 

знижувалась, веслувальникові доводиться розгонити судно, перемагаючи опір 

цих сил, тобто затрачати енергію, виконуючи роботу А = fs, якщо напрям сили і 

шляху збігаються; якщо ж напрям сили і шляху не збігаються, то А =fs·соs а. 

Виконати одну й ту саму роботу можна з різною затратою часу, тобто 

приклавши різні зусилля. Зрозуміло, що більш тренований веслувальник зможе 

розвинути й більшу швидкість. Чим досконаліша його техніка, тим вищий буде 

результат, бо він ефективніше використає прикладену силу, тобто коефіцієнт 

корисної дії в нього буде вищий: 

W 
ŋ = 

Е ’ 

де 
ŋ –  коефіцієнт корисної дії; 

W — корисна робота;  

Е — загальна затрата енергії. 

Під час виконування гребка відбувається розклад сил у системі: точка опори 

лопаті – точка опори веслувальника і напрям його зусиль по кілю на рух човна. 

Напрям зусиль веслувальника має збігатися з напрямом руху човна. Під час 

упирання об воду його треба ставити, правильно, тобто лопать повинна 

якнайдовше зберігати положення, близьке до вертикального, бо тільки в такому 

разі можна прикласти максимум зусиль і спрямувати їх по кілю човна. Форма 

руху тулуба теж повинна сприяти тривалому збереженню вертикального 

положення лопаті. Робота тулуба має бути тягнучою в першій половині 

проводки, бо в цей період якнайвигідніше розподіляються сили між точками 

опор лопаті і тіла веслувальника. Довжина проводки перебуває в прямій 

залежності від руху тулуба, плечового пояса і руки. Оскільки всі рухи тіла 

веслувальника в своїй основі є обертальними, то їх амплітуда залежатиме від 

кута повороту. 
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Швидкість плечового суглоба (відносно човна) під час проводки залежить 

від кутових швидкостей тулуба і плечового пояса, а також від радіуса повороту 

тулуба (величина нестала). Швидкість проводки залежить від швидкостей рухів 

тулуба, плечового пояса і плеча. Тому, об’єднуючи ці рухи в часі, ми сприяємо 

збільшенню ефективності проводки. 

Практика найвидатніших веслувальників показує, що чим довший захват 

(без порушення всієї координації), тим кращих результатів вони добиваються 

порівняно з іншими веслувальниками одних з ними потенціальних можливостей. 

Створити «довгу» опору весла відразу не вдається – для цього потрібне тривале 

тренування. З веслувальниками-початківцями не слід добиватись освоєння 

довжини захвату, поки вони не набудуть рухових навичок і не оволодіють 

координацією рухів. 

Як вже зазначалось, ефективність зусилля веслувальника, спрямованого по 

кілю човна, залежить від того, на якій відстані від кіля човна перебуває точка 

опори лопаті: чим вона ближче до кіля човна, тим більшою буде напрямна сила 

веслувальника. Як при наближанні лопаті до веслувальника, так і при віддалянні 

опори лопаті від кіля човна сила, що рухає човен, зменшуватиметься. 

Навіть при рівномірному розподілі тягнучого зусилля на протязі всього 

гребка швидкість човна збільшуватиметься на початку опори лопаті і 

зберігатиметься під час усієї проводки. І чим більша відстань між точками опори 

веслувальника і лопаті, тим більше зростатиме швидкість човна при одному й 

тому самому зусиллі спортсмена. 

Довжина гребка – це шлях лопаті весла від моменту захвату до виведення 

його з води. Довжина захвату – відстань від точки опори веслувальника в човні 

до початкової опори лопаті. Довжина гребка залежить від довжини захвату та від 

моменту виймання весла з води. Таким чином, при одній і тій самій довжині 

захвату довжина гребка може бути різною (у байдарочників 1,0-1,2 м, у каноїстів 

1,2-2 м). 

Якщо човен рухається з досить великою швидкістю, доводиться створювати 

сильну опору лопаті об воду. Але для того щоб мати цю опору, треба прикласти 

таке зусилля по кілю човна, яке б перевищувало опір води. 

На початку упору, коли лопать весла тільки занурюється у воду, тобто невелика 

її частина перебуває у воді, вирішальну роль відіграє швидкість тягнучого 

зусилля, оскільки площа самої лопаті, що створює упор, недостатня. 

На занурення лопаті в воду затрачається майже 1/4 частина всього опорного 

періоду. Кут весла відносно води не сталий, а безперервно збільшується від 

гострого до тупого. 

Найважливішим у гребку треба вважати захват (початок упору), оскільки 

найвигідніше положення весла під час упору – вертикальне при повному 

зануренні лопаті в воду. І якщо захват зробити, не врахувавши цього, то весло 

під кінець занурення лопаті може так змінити кут, що опора втратить свою 

стійкість. 
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Прийнято вважати, що основна частина упору – той момент, коли лопать 

зануриться у воду, внаслідок чого можна прикласти максимум зусиль, 

спрямувавши їх по кілю човна. Оскільки положення вертикального весла в 

період упору є найвигіднішим для просування човна, то це положення треба 

зберігати якнайдовше. 

Дійшовши десь до середини проводки, весло 

починає змінювати кут нахилу, який зростає до 

самого кінця циклу гребка.  

У той момент, коли лопать весла, змінивши 

своє положення, почне втрачати опору, її виводять 

з води ребром убік-вперед-вгору. Щоб уникнути 

опору повітря, весло треба заносити ребром 

уперед. Перед захватом його знов розвертають і 

ставлять у вихідне положення. 

Рухи веслувальника на байдарці (рис. 7). 

Основне положення. Веслувальник сидить вільно, 

розслабивши м’язи. Тулуб тримає вертикально або 

трохи нахиливши, плечі розслаблені і опущені. 

Зігнутими в ліктях руками держить весло. Відстань 

між кистями і ліктями розведених у сторони рук 

однакова. Ноги веслувальника трохи зігнуті в 

колінних суглобах і впираються у підніжку, 

гомілки і стегна паралельні. 

Вихідне положення веслувальника. Тулуб 

розвернутий приблизно на 45° навколо 

вертикальної осі. Одна рука витягнута вперед, а 

друга, зігнута в ліктьовому суглобі, відведена 

назад; кисть на рівні скроні. Обидві руки 

розслаблені. 

Початок проводки. Веслувальник опускає 

напружену і витягнуту вперед руку вниз доти, поки 

вся лопать весла зануриться у воду, а другу в цей 

час розгинає, штовхаючи верхню частину весла 

вперед. Завдяки цим рухам весло розвертається і 

лопать занурюється в воду. 

Проводка. Коли вся лопать весла зануриться в 

воду, проводку виконують, поєднуючи тягнуче і 

штовхаючи зусилля і розвертаючи тулуб навколо 

хребта. Нижня рука поступово згинається в 

плечовому суглобі, а верхня розгинається в 

ліктьовому. З наближенням до тулуба тягнуча рука 

також трохи згинається в ліктьовому суглобі. Але 

кут згинання не завжди однаковий і залежить від  

Рис. 7. Техніка веслування на байдарці-одиночці 
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деяких факторів (співвідношення довжини тулуба веслувальника і довжини його 

рук та ін.). Кисть верхньої руки протягом усієї проводки рухається приблизно на 

одному рівні. Як. тільки верхня рука витягнеться повністю, проводка 

закінчується. 

Кисть нижньої руки в цей час перебуває біля тулуба веслувальника.   

Швидкість руху різних ланок тіла під час проводки не однакова: у 

байдарочників-чоловіків, наприклад, швидкість 

руху кисті становить 3 м/сек, плеча – 1/4 м/сек.  

Кінець проводки. Проводка закінчується 

тільки-но верхня рука витягнеться повністю, а 

кисть нижньої руки опиниться біля тулуба 

веслувальника. У цей момент верхня рука 

припиняє рух і залишається в такому положенні, 

аж поки не буде виведена з води лопать весла. Для 

цього кисть нижньої руки одночасно з 

передпліччям піднімають угору, причому і кисть, 

і передпліччя розвертаються навколо 

вертикальної осі Весь час, поки лопать 

виходитиме з води, весло тримають легко, не 

стискуючи стержня пальцями. 

Техніка веслування на байдарці-двійці 
(рис. 8) і байдарці-четвірці аналогічна до техніки 

веслування на байдарці-одиночці. 

Зберігання рівноваги в байдарці і керування 

човном. Щоб вільно зберігати рівновагу, 

байдарочник повинен уміти розслаблювати м’язи 

в поперековій ділянці, щоб під час кренів човна на 

борт не нахиляти тулуба в бік крену. При 

великому порушенні рівноваги її можна 

відновити, спершись лопаттю весла на воду. 

Керування байдаркою не складне і здійснюється 

стерном, веслом і кренами човна на борт.  

Виконуючи повороти за допомогою кренів 

човна на борт, слід також зберігати вертикальне 

положення тулуба. 

Веслування на великому вітрі і на хвилі. 

Веслування за лідером. Веслування на байдарці, 

під час великого вітру і хвиль має свої 

особливості. При зустрічному або боковому вітрі 

застосовують «низьке веслування», тобто 

штовхаючу руку виносять уперед нижче, ніж 

звичайно, приблизно на рівень плеча. 
 

 

Рис. 8. Техніка веслування на байдарці-двійці. 



39 
 

Під час веслування на хвилях дії веслувальника залежать від сили та 

напряму хвиль. Зустрічну хвилю, коли вона не дуже крута, краще долати, 

ставлячи човен не точно впоперек неї. Якщо хвиля ходова і швидкість її 

перевищує швидкість човна, то щоразу, як тільки хвиля підхоплюватиме човен, 

веслувальник, прискорюючи його рух, повинен вдержати човен на хвилі, 

водночас використовуючи її для просування 

вперед. У проміжках між хвилями веслувальник 

дещо знижує інтенсивність роботи, чекаючи, поки 

підійде наступна хвиля. Якщо швидкість ходової 

хвилі збігається із швидкістю човна або трохи 

перевищує її, веслувальник повинен удержати 

човен на передньому спаді хвилі – «йти на хвилі». 

А якщо швидкість човна перевищує швидкість 

хвилі, то веслувальник, підійшовши до неї, 

повинен ривком подолати її. У змаганнях слід 

використовувати хвилю від човнів, що йдуть 

попереду, причому човен треба ставити так, щоб 

центр його ваги був на передньому спаді хвилі, що 

йде від човна лідера. 

Техніка старту на байдарці. Вихідним 

положенням на старті є положення перед 

початком захвату, коли лопать весла майже 

торкається води. Перший гребок слід робити в 3/4 

нормальної довжини і в основному руками. Потім, 

щоб швидше надати човну потрібної швидкості, в 

максимальному темпі роблять 6-8 вкорочених 

гребків. На 10-12 гребку стартовий розгін 

закінчується. 

Коли стартує командний човен, вирішальне 

значення має погодженість рухів усіх 

веслувальників. Через те старт виконують у темпі, 

який має бути доступним для всіх членів команди. 

Як показали спостереження, під час змагань темп 

веслування на старті буває звичайно найвищим на 

всій дистанції. На байдарках він досягає 120-130 

гребків за хвилину. 

Часові характеристики фаз гребка на 

байдарках. Порівняно з іншими видами веслового 

спорту, веслуванню на байдарках властивий 

найвищий темп. При цьому відношення 

загального часу проводки до часу безопорного 

положення можна подати в середньому, як 

відношення 2:2, 2:1 (табл.1). 
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Таблиця 1 

Середні дані темпу і ритму веслування на байдарці 

Параметри циклу Середні дані Індивідуальні дані 

Темп веслування 

(кількість гребків за 

хвилину) 

106-109 105-112 89-92 

Ритм веслування 2,20 : 1 2,12: 1 2,22 : 1 

Амплітуда проводки в см 103-105 102-105 104-107 

Короткочасність опорної фази не дає можливості 

розвивати великі зусилля, величина яких звичайно 

коливається в межах від 15 до 25 кг. У кращих 

веслувальників час проводки коротший і дещо більше йде 

часу на безопорну фазу. 

Схема рухів веслувальника на каное. Каноїст 

веслує, стоячи в човні на коліні однією ногою, а другу 

виставивши вперед напівзігнутою (рис. 9). У такому 

положенні значно важче, звичайно, зберігати рівновагу, 

але водночас завдяки такому положенню в човні каноїст 

може більшою мірою використовувати під час веслування 

вагу свого тіла. Веслувальник-каноїст керує човном за 

допомогою весла, а на поворотах – нахиляючи човен на 

один з бортів. 

Каноїст повинен мати високорозвинене чуття 

рівноваги, бо тільки в такому разі можливе ефективне 

веслування на таких човнах. 

У веслуванні на каное існує своя термінологія. Нога, 

на якій веслувальник стоїть у човні на подушці, 

називається опорною, а виставлена вперед – напрямною. 

Рука, якою тримають весло біля лопаті, називається 

нижньою, а та, що тримає весло за ручку,– верхньою. Борт, 

біля якого каноїст-одиночник упирається лопаттю весла 

об воду, називається внутрішнім, протилежний борт – 

зовнішнім. Опорна нога і нижня рука завжди будуть з боку 

внутрішнього борту. У каное-двійки борти човна 

називаються лівим і правим. 

Вихідне положення. Опорна нога зігнута, коліном 

стоїть на подушці. Гомілка опорної ноги йде вздовж кіля 

човна, причому пальці цієї ноги упираються в підніжку. 

Стегно опорної ноги стоїть вертикально і утворює з 

тулубом пряму лінію. Направлена нога напівзігнута в 

коліні і виставлена вперед, а її стопа знаходиться над кілем 

і розвернута відносно нього на 20-60° пальцями до 

внутрішнього борту. Тулуб веслувальника перебуває у 
Рис. 9. Техніка веслування на каное-одиночці. 
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вертикальному положенні і спрямований грудьми вперед до носа човна. 

Подушку в каное розміщують по-різному: у каное-одиночці її кладуть 

плазом приблизно по середині човна над кілем; у каное-двійці їх ставлять на 

торець по бортах одна навпроти одної або на відстані до 0,5 м одну поперед 

одної. 

Каноїст тримає весло так: однією рукою (верхньою) стискаючи зверху за 

ручку, другою (нижньою) – за веретено весла біля лопаті. 

Весло тримають вільно, не стискуючи кистей. 

Веслувальники в каное-двійці (рис. 10) стають у 

положення в цілому аналогічне до положення каноїста-

одиночника Тільки гомілку опорної ноги кожний каноїст у 

двійці прив’язує до човна гумовим джгутом. Веслувальник 

(веслувальники) займає в човні місце так, щоб він не 

нахилявся на борт, бо це негативно впливатиме на ходові 

його якості. 

Збереження рівноваги. Керування човном. Для того 

щоб вільно зберігати рівновагу в каное, треба насамперед 

правильно розподіляти вагу тіла між точками опори. 

Веслувальник-каноїст стикається з човном трьома точками 

– ступнями ніг і коліном опорної ноги, але майже всю вагу 

тіла переносить на коліно опорної ноги. Якщо 

веслувальник завантажуватиме ступню опорної і 

напрямної ніг, то кожна зміна положення човна (крен на 

борт або диферент на ніс чи корму) впливатиме на зміну 

положення точок опори, і його рівновага порушиться. 

Вертикальне положення тіла веслувальника при будь-

якому нахилі човна – друга неодмінна умова збереження 

рівноваги: досить трохи нахилитись і рівновага 

порушиться настільки, що веслувальник випаде з човна, а 

човен перекинеться. 

Каное керують як веслом, так і креном човна на борт. 

Останнє роблять так: натискуючи п’яткою чи пальцями 

напрямної або опорної ноги, веслувальник нахиляє човен 

на борт, і той починає рухатися в протилежний до крену 

бік. У каное-двійці човном керують обидва каноїсти, 

причому перший номер керує носом човна, другий – 

кормою (підтягує до весла або відштовхує від нього). 

Техніка виконування гребка. Рухи в безопорній 

фазі. Підготовка до наступної проводки починається ще до 

того, як весло виведено з води. Ще в опорній фазі, коли 

руки закінчують проводку, починається розворот тулуба 

грудьми до зовнішнього борту. Після виходу лопаті з води 

веслувальник продовжує обертання, поступово 

повертаючись грудьми до зовнішнього борту. 
Рис. 10. Техніка веслування на каное-двійці. 



42 
 

Під час розвороту тулуба плече нижньої руки йде вперед, а плече верхньої 

– назад, інакше замість того щоб розвернутись, тулуб нахилиться. Одночасно з 

тулубом рухаються руки. Нижня рука, як тільки лопать вийде з води, виносить 

її, розгинаючись у ліктьовому суглобі, вперед. Кисть нижньої руки йде вперед 

по прямій лінії або по дузі. Верхня рука, згинаючись у ліктьовому суглобі, 

рухається назустріч нижній руці назад, описуючи дугу над зовнішнім бортом. 

Активне відведення ліктя верхньої руки назад допомагає розворотові 

тулуба. Як тільки нижня рука повністю витягнеться вперед, а кисть верхньої 

руки буде над головою, веслувальник, опускаючи нижню руку і посилаючи кисть 

верхньої руки трохи вперед, занурює лопать весла у воду. У цей момент тулуб 

повинен лишатися в нерухомому положенні, бо його нахил різко сповільнить хід 

човна під час захвату води лопаттю. 

Усі рухи в безопорній фазі виконуються плавно з максимально 

розслабленими м’язами. Не слід у період безопорної фази рухати ногами, 

особливо не рекомендується намагатись відштовхуватися ногами від човна, щоб 

подати тулуб уперед, бо тоді хід човна різко сповільниться. 

Рух в опорній фазі. Каноїст опускає нижню руку вниз, а верхню розгинає в 

ліктьовому суглобі, посилаючи кисть уперед. Завдяки цим рухам лопать весла 

швидко занурюється у воду. Як тільки лопать торкнеться поверхні води, 

починається рух тулубом. 

Він трохи нахиляється вперед, а потім поступово протягом усієї проводки 

розвертається грудьми в бік внутрішнього борту. Нахил тулуба триває доти, поки 

весло не займе перпендикулярне до поверхні води положення, а розворот 

грудьми в бік внутрішнього борту – трохи довше. Проте ще до закінчення 

проводки тулуб починає випрямлятись, а потім і розвертатись у зворотний бік. 

Як тільки човен піде вперед настільки, що лопать весла опиниться біля опорної 

ноги, веслувальник продовжуючи упиратись лопаттю весла об воду, починає 

випрямляти тулуб, а потім і розвертати його в бік зовнішнього борту. 

Випрямляння тулуба має закінчитись ще до того, як лопать весла вийде з води, а 

зустрічний розворот тулуба в бік зовнішнього борту триватиме і в безопорній 

фазі. 

Якщо веслувальник спізниться випрямити тулуб і випрямлятиме його в 

безопорній фазі, то внаслідок вертикальних рухів тулуба почнеться кільова качка 

човна. Руки веслувальника-каноїста під час проводки рухаються одночасно з 

тулубом. Нижньою рукою він передає зусилля підтягування з тулуба на весло, а 

верхньою спирається на весло, проштовхуючи верхню руку вперед. При цьому 

верхня рука виконує ще одне завдання – вона надає повного кута нахилу і кута 

розвороту лопаті весла. Верхньою рукою веслувальник керує човном. 

Вже на початку проводки веслувальник підводить борт човна до веретена 

весла так, щоб кисть нижньої руки була над його бортом. Ноги під час 

веслування майже не рухаються. Ними каноїст передає зусилля підтягування з 

весла на човен, штовхаючи його в потрібному напрямі, допомагає 

відрулюванню. 
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Рухи веслувальника в каное-двійці принципово не відрізняються від рухів 

каноїста-одиночника. Тільки при відрулюванні він не тисне веретеном весла на 

борт. 

Техніка старту на каное. Веслування за лідером. Для того щоб перші гребки 

виконати без підрулювання, каноїст установлює човна строго або під невеликим 

кутом до поздовжньої осі дистанції. Каное-двійки завжди встановлюють точно 

по поздовжній осі дистанції. 

Перші стартові гребки каноїст виконує приблизно в 3/4 повної амплітуди 

рухів при максимально швидкому заносі човна. Темп рухів на старті досягає 70 

гребків за хвилину. 

Як тільки човен досягне максимальної швидкості, веслувальник плавно 

переходить на гоночний темп і ритм рухів. 

Під час старту на каное-двійці особливу увагу треба приділити 

злагодженості роботи веслувальників, бо інакше човен прямо із старту почне 

відхилятися вбік – зарулюватись. У змаганнях на великі дистанції 

веслувальникам на каное дозволяється використовувати хвилю, що йде від човна 

лідера, причому можна триматися або збоку, або за кормою човна-лідера. 

Рухаючись збоку, човен ставлять так, щоб його центр ваги був на передньому 

спаді бокової хвилі. У каное-одиночках краще човен ставити до лідера 

внутрішнім бортом. 

Часові характеристики фаз гребка на каное. Веслування на каное 

характеризується своєрідним ритмом рухів веслувальника. Співвідношення часу 

опорної і безопорної фаз можна подати як співвідношення 1 :0,7-0,6 (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Темп і ритм веслування на каное 

Клас човнів Ритм гребка 
Темп гребка 

(кількість гребків за хв) 
Каное-одиночка 1: 0,60-0,72 54-58 

Каное-двійка 1:0,64-0,71 52-60 

 

Проводка на каное-одиночці при тому самому темпі триває довше, ніж на 

каное-двійці. Таке розходження можна пояснити додатковим часом, що його 

затрачає каноїст-одиночник на підрулювання. Кращих веслувальників 

характеризує раціональніший ритм рухів – у них час опорної фази коротший. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ У ВЕСЛУВАЛЬНОМУ СПОРТІ 

Навчання веслового спорту являє собою єдиний процес, спрямований на 

всебічний фізичний розвиток вихованців, на формування у них спеціальних 

знань, умінь та навичок. 

Єдиний процес навчання і виховання завжди здійснюється в умовах спільної 

діяльності викладача (тренера) і вихованців, в умовах колективу. 

 

Загальні основи методики навчання у веслувальному спорті 

Основні принципи навчання. Здійснюючи навчально-тренувальний 

процес з веслового спорту, треба додержуватися основних дидактичних 

принципів та завдань радянської системи фізичного виховання, які передбачають 

виховання всебічно розвиненої людини, активного будівника комуністичного 

суспільства. 

Педагогіка і практика фізичного виховання базується на ряді принципів 

навчання та тренування. Знання цих принципів, в яких відбито основні вимоги 

до навчально-тренувального процесу, дає можливість викладачеві з веслування 

правильно організовувати свою педагогічну роботу і по можливості з меншими 

затратами та за коротший час озброювати учнів спеціальними знаннями, 

навичками та вміннями. Так, наприклад, необхідно, щоб викладач поєднував 

навчання з вихованням на основі моральних принципів, що входять до 

морального кодексу будівника комунізму. З урахуванням принципу всебічності 

визначається програма кожного навчально-тренувального заняття, підбір засобів 

навчання та тренування з метою гармонійного розвитку основних якостей 

спортсмена: сили, швидкості, витривалості й спритності. Це необхідно для 

досягнення високих спортивно-технічних результатів у будь-якому виді 

веслувального спорту. Вивчати і засвоювати навчальний матеріал з веслування 

необхідно на основі свідомого ставлення веслувальників до своїх дій, вчинків, 

поведінки. 

Перш ніж приступати до навчання, вихованцям треба пояснити суть 

веслового спорту як навчальної дисципліни, визначити його місце в радянській 

системі фізичного виховання. Вже на перших заняттях веслувальників 

ознайомлюють із завданнями, які ставляться перед ними в курсі навчання. 

Навчити вихованців свідомо засвоювати той чи інший спосіб веслування – 

значить навчити їх розбиратися в окремих його видах, щоб потім вони вміли 

вільно користуватись набутими навичками. Навчальний процес з веслового 

спорту має бути побудований на свідомо-вольовому ставленні спортсмена до 

всього, що вивчається на заняттях. Тільки при додержанні цих умов процес 

засвоювання теоретичного матеріалу, а також процес формування рухових 

навичок йтиме своїм природним шляхом. 

Відомо, що критичне Засвоєння матеріалу сприятиме легшому і 

ефективнішому засвоюванню його в нових умовах, що свідоме навчання сприяє 

вихованню активності, наполегливості та інших вольових якостей 

веслувальника. Принцип свідомого засвоєння вимагає неодмінної участі 
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веслувальників у складанні індивідуальних планів та заповнення щоденників 

тренування. 

Практика веслового спорту зобов’язує викладача вести навчання так, щоб 

всебічно стимулювати пізнавальну активність вихованців, спонукати їх до 

енергійної діяльності, широкого виявлення творчої ініціативи. 

У весловому спорті, особливо в командному веслуванні, успіх кожного 

веслувальника і всього колективу залежить від дружної, злагодженої роботи. 

Завдання викладача – приділяти відповідну увагу кожному з них, залучаючи до 

активної участі в засвоюванні потрібних знань та навичок. Заняття значно 

активізується, коли до того ж вихованці беруть участь і в громадській роботі 

(ремонт веслового інвентаря, використання учнів як помічників викладача, 

організаторів груп, команд, секцій, а також для суддівства в змаганнях). 

Для розвитку належної активності веслувальників треба використовувати 

найбільш емоційні ігри, естафети, веслування в різному темпі та з різною 

інтенсивністю, а також різноманітні вправи як на суші, так і на різних суднах та 

навчальних апаратах, щоб вихованці могли краще розуміти й засвоювати техніку 

веслування. Разом з тим треба різноманітити і змінювати місця завдань, що 

також підвищує активність сприймання матеріалу. 

Проводячи заняття, рекомендується всіляко додержувати принципу 

наочності, що допомагає мобілізувати й підтримувати активну увагу, полегшує 

розуміння викладеного матеріалу, сприяє кращому засвоєнню та закріпленню 

техніки веслування. Найдокладніше пояснення тієї чи іншої вправи з веслування 

не зможе замінити показу цієї вправи. Проте самим показником вправи 

обмежуватися не слід. Показ треба супроводити інструкцією, поясненням 

деталей техніки веслування, опанування яких сприяє швидшому формуванню 

рухових навичок. 

Треба пам’ятати, що веслувальники-початківці особливо потребують 

наочності. В процесі вивчення нових вправ з техніки веслування їм доводиться 

показати та пояснювати ці вправи по 5-6 раз. Ті, хто займається веслуванням 

протягом одного – двох років, нові вправи розуміють, засвоюють значно 

швидше. Слід використовувати різні форми наочного навчання. До них 

належать, наприклад, демонстрування техніки веслування в природних умовах, 

вивчення техніки веслування, користуючись кінокільцівками та навчальними 

фільмами, відвідування змагань з участю кращих спортсменів, спільне 

тренування з майстрами веслування, відвідування майстерень, де виготовляють 

весловий інвентар. Застосування в навчанні наочних посібників значно сприяє 

успішності занять. Користуючись ними, можна чіткіше виділити і краще 

зрозуміти окремі сторони, елементи техніки веслування. Всебічне застосування 

наочності в навчанні допомагає створювати у веслувальників найповніші рухові 

уявлення, без яких неможливе формування рухових умінь та навичок. 

Процес формування рухових навичок у веслуванні залежить також і від 

попереднього досвіду, і від загального запасу вмінь та навичок. Якщо, 

наприклад, веслувальник навчався техніки народного веслування, то він значно 

легше й швидше сприймає техніку академічного веслування, і навпаки. 
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Використання м’язового чуття, що виникає в процесі безпосереднього 

виконування вправ у веслуванні, також має велике значення для повноцінного 

пізнавання просторових і часових відношень та для формування навичок і 

практичного використання їх у весловому спорті. 

Ставлячи на заняттях за основу якісне виконування вправ з техніки 

веслового спорту, слід не забувати й про кількісну сторону (обсяг) навчального 

матеріалу. Учні успішно вивчають вправи з веслування в тому разі, якщо вони 

доступні, тобто не дуже складні й важкі. Принцип доступності й полягає в тому, 

щоб забезпечувати відповідність навчальних завдань можливостям 

веслувальників на певному етапі навчально-тренувальної роботи. Доступність 

засвоюваного матеріалу залежить від послідовності й систематичності курсу 

навчання. При визначенні доступності навчального матеріалу треба враховувати 

вікові й індивідуальні особливості вихованців, ступінь загальнофізичної й 

спеціальної підготовленості, а також умови та особливості їх трудової 

діяльності. 

Коли робота для веслувальників посильна, вони впевнені в собі і це надає їм 

енергії, бажання добиватися дедалі більших успіхів. А якщо, наприклад, 

веслувальників-початківців з перших же днів почнемо навчати на каное, 

попередньо не ознайомивши їх з технікою веслування на стійкіших суднах, 

можна надовго загальмувати їх успішність: з каное вони часто перекидаються в 

воду, що погано впливатиме на їх психічний і моральний стан; до того ж вони 

можуть втратити впевненість, а потім і інтерес до занять весловим спортом. 

Принцип доступності передбачає обережний, поступовий перехід від легких 

навантажень до складніших, важких як щодо обсягу, так і щодо інтенсивності 

виконуваних вправ. Зазначеного положення треба додержуватись в усіх 

навчально-тренувальних заняттях з веслувальниками, а тим більше з 

початкуючими дорослими, з ослаблими після перенесеної хвороби і підлітками. 

На заняттях з веслування знання треба давати в стрункому, логічному 

порядку відповідно до віку, функціональних можливостей вихованців та запасу 

їх рухових навичок з веслового спорту. Систематичність і послідовність вправ з 

веслування – це не проста наступність і чергування вправ. Послідовне вивчення 

навчального матеріалу має полягати в тому, щоб навчання вихованців 

наступного виду веслування випливало з логічною необхідністю з попереднього. 

Так, наприклад, ознайомивши учнів з технікою народного веслування, можна 

сміливо переходити до освоювання веслування на академічних суднах. 

Принцип систематичності вимагає чіткого викладу навчальних планів і 

програм, точного і систематизованого добору засобів та методів навчання і 

тренування, поступового піднесення веслувальникам посильного навчального 

матеріалу. Якщо курс навчання з веслування викладається струнко й послідовно, 

вихованці набудуть систематичних знань, засвоюючи в певному Логічному 

порядку техніку і тактику веслового спорту. 

Послідовне навчання веслувальників передбачає і систематичне 

виховування в них сміливості, рішучості, орієнтування на місцевості, навичок у 

колективних діях у складі своєї команди. 
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Систематичне навчання на основі індивідуального підходу до вихованців 

передбачає повторність вправ у веслуванні в дедалі складніших умовах, а також 

поступове застосування дедалі більшого навантаження в міру розвитку фізичної 

підготовленості та набування веслувальниками спеціальних навичок. Важлива 

роль при цьому належить лікарському і педагогічному контролеві, без чого 

неможливо в навчанні та тренуванні ефективно застосовувати підвищені фізичні 

навантаження для досягнення високих спортивно-технічних показників. 

Проводячи заняття з веслування, треба добиватись міцності закріплення 

рухових навичок, чого досягають, додержуючи таких педагогічних правил: 

а) навчання проводити в умовах різноманітних водойм (акваторій, 

річок, озер, заток, каналів тощо), при різному стані водної поверхні при 

пересуванні з різною інтенсивністю; 

б) не розв’язувати протягом уроку багато педагогічних завдань; 

в) міцно засвоювати вправи з веслування, повторюючи їх багато разів, 

бо це сприяє закріпленню стійкого динамічного стереотипу, який зумовлює 

велику точність, ритмічність, погодженість рухів веслувальника. 

Повторну роботу в процесі тренування з веслування треба дозувати, 

виходячи з можливостей вихованців, їх підготовленості; 

г) не допускати тривалих перерв у навчанні: перерви не повинні 

перевищувати 2-4 днів. Перерви в 5-7 днів негативно позначаються на утворенні 

та закріпленні рухових навичок; особливо це стосується веслування на 

байдарках, каное і водного слалома. 

Розглянуті основні дидактичні правила та положення на різних етапах 

навчання можна реалізувати з веслувальниками всіх вікових груп по-різному. 

Оскільки ці правила і положення тісно взаємозв’язані, їх, звичайно, не можна 

застосовувати окремо одне від одного. 

 

Етапи навчання та їх характеристика 

Перший етап навчання. На перших заняттях з веслувальниками-

початківцями висуваються два загальних педагогічних завдання. 

Перше завдання. Навчитися елементарно керувати веслом. 

Користуючись вказівками тренера, веслувальник сам повинен відчути і 

знайти найраціональніші форми руху. 

Друге завдання. Розвинути комплексне чуття упору лопаті у воді і 

використати його для просування човна. 

Увагу веслувальник спрямовує на те, як працює лопать весла у воді, а не на 

рухи власного тіла, інакше він намагатиметься пристосувати ці рухи до якоїсь 

схеми, відірваної від його індивідуальних даних. 

Педагогічні завдання першого етапу навчання розв’язуються в основному: 

1) застосуванням ряду підвідних і спеціальних вправ на суші; 2) веслуванням в 

навчально-допоміжних апаратах (у навчальному ящику, весловому басейні, на 

навчальному плоту, у рухомих навчальних апаратах). У кінці етапу переходять 

до веслування в навчальних човнах (стійких і порівняно важких). 
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На першому етапі навчання вихованці повинні оволодіти повним циклом 

гребка в початковій простій формі при повільному ході човна. 

Другий етап навчання. Завдання полягає в тому, щоб, розучуючи окремі 

фази на фоні цілісного виконування гребкового циклу, закріпити основи техніки 

повного циклу гребка. 

Мета етапу: допомогти формуванню комплексної рухової навички при 

виконуванні гребкового циклу. Завдяки багаторазовому повторенню навичка 

поступово стабілізується в усіх її фазах. Формування навички можна 

прискорити, якщо послідовно концентрувати увагу на окремих її фазах, проте не 

розриваючи циклу і не перетворюючи його в ізольовані, самостійні рухи. Як і 

раніше, увага вихованця концентрується на роботі весла у воді, а не на формі 

рухів тіла. 

З формуванням навичок та підвищенням рівня тренованості виникає 

можливість поступово збільшувати силу відштовхування лопаті від води та 

амплітуду її зворотно-поступального руху. 

Вивчати та закріплювати навички треба в такій послідовності: 

1) розучування рухів рук при керуванні веслом, добиваючись при 

цьому швидкості і точності; 

2) освоювання вміння швидко і сильно починати проводку; 

3) засвоювання переходу від початку гребка до проводки (упору), 

зберігаючи до її кінця повний упор лопаті; 

4) вивчення рухів веслувальника і роботи лопаті весла під кінець 

проводки, не зупиняючи весла під час переходу до заносу; 

5) розучування руху підготовки. 

Поступово з освоюванням вправ виникають і вдосконалюються специфічні 

для веслувальників комплекси відчуттів, які ми звичайно називаємо чуттями. 

Сюди належить чуття води, чуття сковзання човна по воді, чуття динамічної 

рівноваги (балансу), а також чуття темпу і ритму. 

«Простий» цикл гребка вдосконалюється. Рухи веслувальника стають 

рвучкішими, точнішими і вправнішими. Але все це вивчається на порівняно 

повільному гребку. 

Розучуючи рухи заносу (підготовки) весла до наступного гребка, основну 

увагу треба приділяти розвиткові чуття швид кості руху човна, балансові та 

розслабленню м’язів веслувальника. Весло і руки повинні починати і вести всі 

рухи заносу до моменту початку наступного гребка. 

Третій етап навчання. Завдання – удосконалювання техніки веслування в 

цілому. 

На цьому етапі гребок удосконалюють на різних режимах з оптимальною 

швидкістю включно, розучують техніку старту, прискорень на дистанції і фініші, 

вдосконалюють техніку рулювання в човнах без стернового, відпрацьовують 

чуття ритму. 

Багаторазове повторювання певного індивідуалізованого для кожного 

веслувальника способу веслування сприяє автоматизації рухів. Добре 

тренований веслувальник зможе витримати велике навантаження. 
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На третьому етапі увага приділяється вдосконалюванню темпу та ритму 

веслування. Перше уявлення про темп та ритм веслування в їх взаємозв’язку 

веслувальник дістає ще на перших заняттях, тільки-но починає виконувати 

повний гребковий цикл. Але там він працює в сповільненому темпі, не 

прикладаючи зусиль. На другому етапі при розучуванні окремих фаз гребка темп 

часто свідомо деформують, акцентуючи увагу на тій чи іншій фазі гребка. І 

тільки на третьому етапі веслування веслувальник працює в змінному темпі, 

виконує різні прискорення з ходу, бере старти. 

Залежно від темпу веслування веслувальникові або команді треба підбирати 

й найкращий ритм рухів. 

Удосконалювання темпу й ритму веслування пов’язане з виробленням у 

вихованців здатності орієнтуватися в часі. Таке орієнтування має величезне 

значення для освоєння техніки, оскільки сприймання часу відіграє важливу роль 

у керуванні рухами (про що не раз говорили І. М. Сєченов, П. Ф. Лесгафт та ін.). 

Для того щоб навчити регулювати темп, а з ним і ритм веслування, треба 

створити у вихованців уявлення про час, виробити умовні рефлекси на час, 

навчити тонко його диференціювати. 

При автоматизації навичок веслування зір починає відігравати надзвичайно 

важливу роль для орієнтації в просторі, відповідно впливаючи на швидкість, 

тривалість, напрям і форму руху, а також на інтенсивність затрачуваних при 

цьому м’язових зусиль. 

Щоб розвинути у веслувальників окомір і часові уявлення про ритм та темп 

веслування, швидкість ходу човна на розміченій дистанції, відпрацьовують такі 

вправи: 

1. Веслувальникові (команді) дається завдання кілька разів із запланованою 

швидкістю пройти певний відрізок (напр., 50-100 м), щоразу намагаючись 

самостійно (за відчуттями) визначити показаний час. Потім ці суб’єктивні дані 

порівнюють з показаннями секундоміра викладача. 

2. Для веслувальника (команди) заздалегідь визначається час для 

проходження конкретного відрізка. Це завдання виконується доти, поки різниця 

між заданим і показаним часом не стане мінімальною (1-2 сек). 

3. Веслувальник повинен приблизно визначити відстань, яку він має пройти 

за час, що його намітив викладач (напр., від 30 сек до 1-2 хв), а потім перевірити 

свій «окомір» на практиці і виробити індивідуальну довжину гребка, темп і ритм, 

які відповідали б даній трасі. 

4. Щоб виробити для веслувальника (команди) вміння вибирати темп і ритм, 

який відповідав би даній трасі (напрям і сила течії) або умовам погоди на трасі 

(напрям і сила вітру), кілька разів проходять за одних і тих самих зовнішніх умов 

відрізок від однієї до кількох сотень метрів (залежно від виду веслування, класу 

суден та ін.). При цьому систематично змінюють: а) довжину гребка, б) темп і 

ритм, порівнюючи показані на відрізках час і суб’єктивні відчуття веслувальника 

щодо затрати енергії (яке проходження далося найлегше). 

Як розучувати старти, що мають свою специфіку в різних видах веслування, 

буде сказано в розділах, присвячених цим видам. 
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Методика навчання веслуванню 

Навчаючи техніки веслування, використовують в основному: 1) словесні 

методи, 2) наочні методи, 3) вправи. 

Словесні методи навчання. Сюди належать пояснення, лекції і бесіди, 

самостійна робота над книгою, розгляд зауважень вихованців щодо техніки, що 

виникли внаслідок їхніх спостережень на заняттях, на змаганнях та ін. 

Активність і свідомість сприймання вихованців підтримується і 

підкріплюється опитуванням їх і, якщо треба, додатковими поясненнями. 

У групі наочних методів одним з основних є метод показу, що включає: 1) 

зразкове відтворювання технічних прийомів самим викладачем; 2) 

демонстрування схем, таблиць, кінокільцівок, фільмів та інших наочних 

посібників, що розкривають суть техніки веслування, методики навчання і 

тренування та ін. 

У процесі навчання техніки методи розповіді і показу (словесний і наочний) 

не слід застосовувати ізольовано, бо тільки поєднання їх забезпечує найбільшу 

увагу слухачів, формуючи у них найправильніше уявлення про рух, що 

вивчається. У навчанні юних веслувальників метод показу є провідним, оскільки 

в них немає відповідних знань і навичок. 

Метод вправ. Після пояснення і показу тієї чи іншої вправи вихованці 

багаторазовим повторенням закріплюють її. 

Про методику навчання у весловому спорті, який використовує в основному 

метод цілісного навчання, мова буде далі, коли розглядатимуться окремі види 

веслування. Поряд з розучуванням гребкового циклу в цілому практикується й 

розучування техніки гребка частинами, що дає можливість краще освоїти окремі 

його фази. 

Вивчаючи і вдосконалюючи техніку веслування, слід завжди мати на увазі, 

що при проведенні занять, походів і змагань з веслового спорту завжди 

доводиться зважати на мінливі умови зовнішнього середовища, тому й навички 

мають бути гнучкими. Спортсмен повинен навчитись упевнено веслувати в 

різних умовах: за вітром, проти вітру, при будь-якому стані води. Звідси 

зрозуміло, що навчання має проходити в різних дедалі складніших умовах. 

Вивчати і вдосконалювати техніку веслування рекомендується на 

оптимальній швидкості, яка можлива на даному рівні підготовки вихованців. 

Основні помилки в техніці гребка. Методи та засоби їх виправлення 

Помилки – цілком закономірне явище в практиці освоювання техніки 

веслування. Але в сприятливих умовах, коли застосовується правильна 

методика, а учні вже мають добру попередню підготовку, та й строк навчання в 

них достатній, – помилок може й не бути. їх часом породжують причини, що 

залежать від веслувальника і викладача, як-от: несправності інвентаря і 

неправильне устаткування (наладка) робочого веслувальника; помилки 

методичного характеру, що їх допускає викладач (недодержання принципів 

поступовості, повторності, індивідуального підходу до вихованців та ін.). 

Проте багато помилок виникає і при бездоганному матеріальному та 

методичному забезпеченні занять. Якоюсь мірою вони зумовлюються самим 
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фізіологічним процесом становлення рухової навички. Оскільки цей процес 

проходить через незліченний ряд випробувань і пошуків, в певних умовах ті чи 

інші не цілком вдалі розв’язання можуть закріпитися в руховий стереотип. 

Нарешті, ступінь фізичного розвитку початківця, стан окремих м’язових груп, 

ступінь гнучкості, рівень координаційних можливостей тощо обмежують його 

можливості щодо виконування раціональної схеми гребка, яка забезпечує 

ефективність роботи на воді. 

Звичайно вихованець погано уявляє свою помилку, а тим більше її причини. 

Через те неправий був би той викладач, який, помітивши помилку, просто почав 

би вимагати її усунення, кинувши команду: «не топи весло», «не кидайся на 

банці», та ін., що здебільшого рівнозначно відмовленню допомогти 

веслувальникові. Викладач повинен виявити основну причину помилки і 

залежно від цього намітити заходи для усунення першопричини. Причини 

помилки та її наслідки, тобто негативний вплив на техніку гребка, треба ясно й 

дохідливо пояснити й показати учневі. 

Помилки під час виконування головної фази гребка – проводки (упору) є 

основними. Проте вони значною мірою, а іноді й повністю, залежать від того, як 

було виконано попередні фази гребка. 

Виправляючи основні помилки, треба, звичайно, виправити й попередні, які 

тією чи іншою мірою зумовлюють їх. Іноді важко буває усунути помилку 

безпосередньо в процесі виконування гребка. У таких випадках вдаються до 

підготовчих або підвідних вправ. 

Перед тим як виправляти помилку, спочатку пояснюють і показують 

веслувальникові правильний рух і тільки після цього зосереджують увагу на суті 

його помилки. Потім бажано створити умови для полегшеного виконання гребка 

(повільний темп і мале вкладення сили, навчальний матеріал, навчальний човен, 

веслування в сталих умовах по номерах 1, 2 і 4 у великому човні). 

Уміння не тільки бачити помилки, а й виявляти їх походження, знаходити 

серед інших головні – одна з найцінніших якостей тренера і викладача. 

Організація занять з веслового спорту 

Перше, що треба забезпечити для успішного проведення заняття, – це 

підготовка і підгонка весел, старанна перевірка стану човна або робочого місця 

у весловому апараті, установлення підніжок та ін. 

До інвентаря, на якому знайомляться з веслуванням початківці, треба 

ставити не менші вимоги, ніж до інвентаря досвідчених веслувальників. 

Має бути устаткована і акваторія, на якій провадитимуться заняття. Місця 

занять на водоймах звичайно маркірують, тобто через певні відстані на воді або 

на березі встановлюють знаки, що показують напрям і довжину водної траси. їх 

треба розміщувати так, щоб кожний наступний було добре видно з місця, де 

встановлено попередній. 

Маркірування водойм дає можливість розвивати у веслувальників окомір і 

вміння визначати час проходження тієї чи іншої відстані. На таких водних трасах 

легше виробляються такі навички, як чуття темпу, чуття швидкості, чуття часу, 
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що мають дуже велике значення при оволодінні технікою та формуванні 

тактичних умінь веслувальника. 

Заняття з веслування мають ту особливість, що на них неодмінно має бути 

тренер. Тим часом не в усіх човнах є для нього місце, а до того ж, коли заняття 

проходять у невеликих човнах, тренерові доводиться спостерігати одночасно й 

за кількома суднами однієї навчальної групи. Тому бажано, щоб викладач мав у 

своєму розпорядженні моторний катер. 

Однак практика навчання виробила й чимало інших способів, які 

полегшують і підвищують продуктивність роботи викладача. 

1. Заняття проводяться на трасах з двома прямими ділянками по 100-

200 м, коли веслування відбувається на байдарках та каное, і по 250-500 м в разі 

народного і академічного веслування. Перебуваючи на човні десь у середині 

ділянки, викладач бачить усю групу і має можливість давати вказівки, 

супроводячи їх, якщо виникає потреба, показом. Бажано, щоб у нього був 

бінокль. 

2. Викладач влаштовується на березі, по черзі пропускаючи човни повз 

себе або супроводячи їх уздовж берега бігом (на коротких відрізках) або на 

велосипеді. 

Команди та їх виконання. Для винесення з елінгу суден, весел та іншого 

інвентаря, подаються команди: «До весел», «Взяти весла», «Весла на пліт». 

Веслувальники організовано переносять з елінгу свої весла і кладуть їх на плоту. 

Потім подається команда виносити човни: «До човна». Байдарки- і каное-

одиночки кожний веслувальник переносить сам. Більші човни (байдарки і каное-

двійки, четвірки, академічні судна) переносять на пліт команди цих суден. 

Наприклад, щоб винести вісімку з елінгу і перенести її на пліт, веслувальники 

парами стають один проти одного (1-й номер з 2-м, 3-й з 4-м і т. д.), стерновий 

біля носа човна. Веслувальникам подається команда: «Підняти човен». Після 

того, як вони приготувалися виносити човен, викладач подає команду: «Човен на 

пліт». Човен на воду опускають, щойно буде подано команду: «Спустити 

(опустити) човен на воду». За цією командою човен опускається біля борту плоту 

з підвітряної сторони. Стерновий залишається біля човна, вдержуючи його на 

місці, коли є хвилі, і оберігаючи від ударів об пліт. 

Перед тим як сідати в човен, веслувальникам подається команда: «Весла 

вставити», «Приготуватися до посадки»; потім: «Веслувальники в човен», 

«Перший номер сідай, другий номер сідай» і т. д. Для тих, хто займається 

народним веслуванням, в цих випадках подаються команди: «Веслувальники в 

шлюпку», потім: «Кочети вставити». В ялах, коли веслувальники займуть свої 

місця в човні, поставлять ноги на упор (підніжку), подається команда: «Весла 

розібрати». Першими беруть весла загрібні, потім веслувальники середніх банок 

і останніми – бакові веслувальники. Виконавши команду: «Весла розібрати», 

веслувальники повинні тримати їх перпендикулярно до кіля. По команді 

«Приготуватись» вони займають вихідне положення для виконування першого 

гребка. Веслування починається, як тільки буде подано команду «Вперед» – в 

академічному веслуванні і «Весла на воду» – для веслування на шлюпках. 



53 
 

Рівняючись по загрібних, веслувальники одночасно заносять лопаті весел до 

носа і виконують перший гребок. 

Швидкість ходу човна сповільнюють і повертають його в зворотному 

напрямку (кормою вперед) по команді «Табань». Веслувальники, рівняючись по 

загрібних, заносять лопаті до корми, опускають їх у воду і починають гребти, 

поки човен не зупиниться або не почне рухатися кормою вперед. Для зворотного 

ходу човна також вдаються до команди «Назад». Якщо треба круто змінити 

напрям під час ходу човна, подається команда «Правими (лівими) – табань». Цю 

команду виконують веслувальники тільки правої або лівої сторони, 

допомагаючи тим самим стерновому змінити напрям курсу човна. Повна зупинка 

виконується по команді «Стоп». Як тільки буде подано цю команду, 

веслувальники припиняють гребти і займають основне положення, як і по 

команді «Приготуватись». 

На водних трасах іноді можуть траплятися ті чи інші предмети (бочки, 

затонулі колоди, віхи тощо) або часом доведеться проходити вузькі місця. Щоб 

не зачепити веслами якого-небудь предмета, подається команда «Лопаті 

підняти»; веслувальники трохи знижують темп веслування, уважно стежать за 

лопатями. 

Коли проводяться контрольні тренування, змагання, подаються команди: 

«Па старт», «Марш». По команді «На старт» кожний човен займає на стартовій 

лінії призначене йому місце. «Увага» – і веслувальники переходять у положення 

перед виконуванням гребка. Рухи по команді «Марш» нічим не відрізняються від 

рухів по команді «Вперед». Після закінчення занять, коли човен підійде до плоту, 

подається команда: «Стоп», а потім команда: «Вийти з човна». Висадившись з 

судна, веслувальники виймають весла і кладуть їх на пліт. Нарешті лунає 

команда: «Взяти човен». Ставши уздовж човна в такому самому порядку, в якому 

його виносили, веслувальники заносять судно в елінг. 

Використання веслових допоміжних апаратів 

Найбільш поширеними і популярними допоміжними засобами є зимові 

веслові басейни і веслові плоти (рухомі і нерухомі). 

Навчання новачків бажано починати в зимові місяці ще до веслування на 

відкритій воді, використовуючи цей період і для поліпшення загальної фізичної 

підготовленості. Усе навчання в умовах веслового басейну розраховане на 10 

занять. Оскільки в басейні робочі місця веслувальників нерухомо закріплені в 

стійкому положенні, то в заняття з початківцями корисно включати засоби, що 

сприяють розвиткові динамічної рівноваги. До них належать, крім спеціальних 

вправ веслувальника, їзда на велосипеді, спуски і повороти на лижах, катання на 

ковзанах, спеціальні гімнастичні вправи на рівновагу та ін. 

Веслування в басейні (на нерухомому плоту) відрізняється від веслування 

на відкритій воді не тільки абсолютною стійкістю робочих місць веслувальників, 

а й цілком іншим принципом роботи весла (як важеля І роду). Через те 

опрацьовувати в них елементи гребка, характерні для човна, коли він швидко 

рухається (зокрема, вгрібання і вигрібання лопаті), не можна. Велика сила опори 

лопаті виробляє при тривалому веслуванні в басейні так званий «зворотний 
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ритм», коли на підготовку затрачається менше часу, ніж на проводку. Це 

викликає певні труднощі при переході до веслування на воді. 

Проте при всіх мінусах чимало навчальних завдань може бути розв’язано і 

в басейні (на нерухомому плоту), а саме: 

а) сідання в човен; 

б) положення ніг веслувальника в човні; 

в) постава ніг (в академічному, народному веслуванні і веслуванні на 

каное); 

г) стиск і тримання весла; 

д) рух ручки весла по певній траєкторії під час підготовки до гребка і 

під час самого гребка; 

е) виймання і розвертання лопаті весла по закінченні гребка; 

є) окремі поєднання рухів рук і тулуба в різних фазах 

гребка (напр., веслування без під’їзду в академічному веслуванні); 

ж) нахиляння і розвертання тулуба під час підготовки до гребка. 

Нарешті, робота в басейні має ряд методичних переваг. В умовах басейну 

тренер може підійти безпосередньо до веслувальника з будь-якого боку. 

Використовуючи метод показу і наявності у басейні дзеркал, він домагається, 

щоб вихованці краще могли розуміти свої рухи, помилки та шляхи їх 

виправлення. 

Форми організації і проведення занять у веслувальному спорті та їх 

характеристика 
У веслувальному спорті є кілька форм занять (табл. 3), які можна 

застосовувати як у навчанні, так і в процесі тренування: 

1. Заняття, що проводяться під безпосереднім керівництвом викладача: 

навчальні і тренувальні. 

2. Самостійні заняття. 

3. Епізодичні заходи типу прогулянок, екскурсій, тривалих походів та 

ряд інших спортивно-масових заходів. 

Таблиця 3 

Форми організації і проведення занять на веслових суднах 

 

 
Кожна із зазначених форм занять має, в свою чергу, кілька варіантів та 

методів проведення. 
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На занятті можна розв’язувати завдання, переважно пов’язані з вивченням 

нового матеріалу. 

Такий заняття називається навчальним і застосовується звичайно в навчанні 

новачків. Найчастіше проводяться заняття в тих випадках, коли поряд з 

вивченням нового і далі вдосконалюється техніка веслування та розвивається 

спортивна працездатність, – такі заняття називаються навчально-тренувальними. 

Урок, спрямований переважно на вдосконалювання спортивної 

працездатності, називається тренувальним. 

В процесі занять періодично виникає необхідність перевіряти 

підготовленість вихованців. Для цього проводяться контрольні заняття, на яких, 

крім техніки веслування, визначається і ступінь їх загальнофізичної і спеціальної 

підготовленості. 

До групи самостійних занять слід віднести: 1) індивідуальну ранкову 

зарядку або гімнастику і 2) самостійні тренувальні заняття за завданням тренера 

в основних або підсобних човнах, веслових апаратах. 

Самостійні заняття потребують кваліфікованої допомоги викладача: 

консультацій, бесід, порад і практичних рекомендацій. 

Основною формою організації навчальної роботи під керівництвом 

викладача є груповий урок. 

Плануючи урок, треба враховувати не тільки педагогічні вимоги, а й стан 

матеріальної бази: наявність інвентаря та навчальних приладів, характер 

акваторії тощо. Весь навчальний матеріал включається в план-конспект уроку. 

План-конспект має бути стислий, але в ньому обов’язково зазначаються 

основні етапи роботи. У ньому ж коротко розкривається зміст уроку і даються 

методичні вказівки. На кожну частину уроку треба орієнтовно визначати час, а 

також вказувати, який інвентар та навчальне обладнання слід використати на 

заняттях. В основній частині уроку має бути розв’язано не більше 2-3 завдань. 

Додаткових завдань може бути кілька. Проте вони цілком підпорядковуються 

основним завданням і розв’язуються комплексно. В необхідних випадках 

даються також санітарно-гігієнічні вказівки та вказівки, як запобігати 

травматизмові. Кожний урок повинен мати виховний характер. 

Велике значення на занятті має постановка завдань перед учнями. Академік 

І. П. Павлов підкреслював, що те чи інше завдання треба по можливості ставити 

безпосередньо перед його виконанням. Отже, якщо на початку уроку викладач 

доводить до відома вихованців і ставить загальні завдання задовго до того, як їх 

виконуватимуть учні, то конкретне (або конкретні) завдання доцільно ставити 

безпосередньо перед виконуванням наміченої вправи. Це особливо необхідно, 

коли вихованцям подається новий навчальний матеріал. 

Проводячи урок, треба приділяти увагу моменту емоційному, що 

насамперед залежить від учителя. Його зовнішність, бадьорий настрій, 

привітність, неквапливі і чіткі команди, уміле пояснювання і наочний показ 

вправ, уміння тримати тісний контакт з колективом вихованців, справедливе 

вирішення будь-якого питання в ході уроку, а також активна участь у проведенні 
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занять покращують настрій веслувальників, настроюють на свідоме сприймання 

навчального матеріалу. 

Емоційність уроку підтримується таким дійовим методом, як введення в 

урок змагального моменту між окремими командами за якісне і кількісне 

виконування вправ та завдань викладача. 

Велике значення має також посильність вправ та зміна їх характеру, а також 

місця занять і належне заохочування за добре виконання завдань. Новизна вправ, 

зміна місць занять активізують вихованців, що дає педагогові можливість краще 

організовувати і проводити урок. На емоційність сприймання навчального 

матеріалу впливає також і темп занять. Так, надто швидкий темп роботи на 

занятті викликає в студента, який легко збуджується, деяку розгубленість і 

невпевненість, що негативно позначається на формуванні в нього рухових 

навичок. Заняття поділяється на вступну, основну і заключну частини. 

Призначення вступної частини уроку – всебічно підготувати 

веслувальників для успішного виконування поставлених завдань. Коли 

практичний урок проводиться на воді, вступна частина складається з таких 

елементів: шикування і перевірка веслувальників; ознайомлення їх із змістом 

майбутнього уроку; підготовка веслового інвентаря і винесення човна; розминка 

на суші і на воді. 

В основній частині уроку формуються і вдосконалюються навички з техніки 

веслування, здійснюється загальнофізична і спеціальна підготовка, виховуються 

моральні і вольові якості веслувальників. 

Заключна частина уроку розрахована на те, щоб: а) організовано завершити 

заняття, привівши організми вихованців до порівняно спокійного стану; б) 

підбити підсумки уроку. 

У цій частині уроку навантаження знижують. По дорозі до станції 

веслування проходить у повільному темпі; на суші виконуються вправи, що 

знімають місцеву втому. 

Тривалість практичного заняття – дві години, причому півтори години йде 

на проходження основного матеріалу і не менш як 20-30 хв на заняття загальною 

фізичною підготовкою після виходу з човна із включенням ходьби, бігу, 

спортивних ігор, вправ для загального розвитку, вправ на розслаблення та для 

поліпшення постави. 

Під час занять у веслувальному басейні можна дати комплексне заняття, що 

складається по суті з двох розділів. Перша частина (30-40 хв) відводиться на 

заняття в залі або на повітрі з загальної фізичної підготовки; друга (40-50 хв) – 

на розминку в басейні, навчання або вдосконалювання техніки веслування. 

На початку кожного заняття дається 5-10-хвилинна розминка, яка сприяє 

кращому сприйманню матеріалу і, головне, привчає новачків до того, що 

розминка на суші є органічною частиною будь-якого навчально-тренувального 

заняття. 

Підготовка вихованців до занять веслуванням 
До кожного заняття веслувальники повинні готуватися заздалегідь на основі 

відповідних вказівок та рекомендацій викладача. 
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На першому занятті проводиться бесіда, під час якої веслувальникам треба 

коротко пояснити, який має бути одяг для занять з веслування, як запобігти 

потертостям та іншим травмам, а також дати вказівки санітарно-гігієнічного 

порядку. 

Найкращому засвоєнню навчального матеріалу сприяє: 1) своєчасне 

ознайомлення веслувальників з програмним матеріалом та заліковими вимогами; 

2) рекомендація викладачем спеціальної навчально-методичної літератури; 3) 

своєчасний огляд і належна підготовка вихованцями інвентаря; 4) ознайомлення 

і вивчення місця занять і контрольних вправ; 5) виконування домашніх завдань з 

техніки веслування. 

Навчання окремим видам веслувального спорту 

 Академічне веслування 

В процесі навчання і вдосконалювання кожний веслувальник-академіст 

проходить через допоміжні веслові апарати (веслові апарати з самими тільки 

внутрішніми плечами весел, нерухомий весловий ящик або пліт, весловий 

басейн, рухомі плоти на 8-16 веслувальників (рис. 11) і судна різних класів. 

Навчати академічного веслування починають з парного весла. 

Дослідженнями й досвідом ряду провідних радянських і зарубіжних тренерів 

установлено, що при веслуванні на парних 

суднах організм розвивається гармонійніше і 

спортсмен, який навчився парного веслування, 

дуже швидко освоює техніку веслування на 

розпашних човнах, тоді як навички в розпашному 

веслуванні своєю однобічністю утруднюють 

наступне вивчення веслування на парних човнах.

 Крім цих міркувань, слід враховувати й те, 

що парне веслування особливо в юнацькому віці, 

більшою мірою сприяє кращому, 

гармонійнішому розвитку спортсмена, ніж будь-

яке інше, допомагаючи виробленню правильної 

постави і запобігаючи викривленням хребта. 

Коли буде освоєно парне веслування на 

навчальних суднах усіх класів (на четвірці із 

стерновим, двійці; із стерновим і одиночці без 

стернового), не треба відразу переходити на 

гоночні парні судна, а краще спочатку навчитися 

веслувати на розпашних навчальних суднах з 

розпашними веслами і тільки після цього 

переходити до веслування спершу на парних, а 

потім розпашних гоночних (тренувальних) 

суднах (табл. 4) . 

 
 
 

 

 

Рис. 11. Рухомий навчальний пліт. 
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Таблиця 4 

Послідовність навчання техніки веслування 

 
Початкове навчання парному веслуванню 

Перший етап навчання. Протягом перших 3-5 занять на допоміжних 

веслових апаратах завдання полягає в тому, щоб: 

1. Створити у вихованців правильне уявлення про вид веслування, що 

вивчається. 

Ознайомивши їх з матеріальною частиною, викладач демонструє правильну 

техніку веслування, коротко пояснюючи основні положення, як-от: створення 

упору лопаті в воді, горизонтальність її шляху на проводці і безперервність руху 

весла протягом усього циклу. 

2. Навчити веслувальника, як сидіти в човні, встановлювати й виймати 

весла, тримати їх. 

Це завдання ніяких труднощів не становить і швидко засвоюється. 

Безпосередньо для процесу наступного веслування має значення характер 

тримання (стиску) весел. Через те, показуючи, як треба тримати ручки весел, слід 

пояснити, що вільний стиск дає можливість уникнути зайвого напруження та 

зімлівання м’язів рук, а перехват рук під час проводки ослабляє зусилля, що 

прикладається до ручки (рис. 12). 

3. Навчити вести весла самими руками. 

Веслувальник повинен стежити за тим, щоб 

вертикально поставлена лопать на всій відстані 

проводки йшла на одному рівні, не заходячи глибоко 

на початку або в середній частині проводки, і не 

вискакувала на поверхню в кінці її. Каблук весла весь 
Рис. 12. Положення рук на веслі 

під час академічного веслування 
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час має бути притиснутий до кочета. 

Рекомендується спочатку дати вихованцеві випробувати рух кожним 

веслом окремо, до того ж не розганяючи лопаті перед захватом. Залишаючи ноги 

вільно випрямленими і не рухаючись тулубом, веслувальник заносить праве 

весло, витягуючи праву руку з ненапруженими м’язами кисті і передпліччя. Ліва 

рука в цей час притискує ручку лівого весла до стегна поблизу тазостегнового 

суглоба. Повністю витягнувшись на заносі, права рука перестає тиснути на 

ручку; з вертикального положення лопать падає у воду. Новачок переконується, 

що лопать, сама по собі не занурюється глибше, ніж до шийки весла. Потім 

веслувальник підтягує ручку до тулуба, спостерігаючи за рухом лопаті в воді і 

весь час пильнуючи, щоб зберігалася початкова глибина її занурення. Коли рука 

протягне лопать через воду, кисть повинна натиснути на ручку і дугоподібним 

рухом підняти лопать над водою. 

Довго затримуватись на вертикальному зануренні лопатей не можна. Таке 

виконування захвату розраховане тільки на те, щоб дати веслувальникові 

переконатися, що весла збалансовані і самі підуть на потрібній глибині, коли не 

буде порушено кут накриття. Веслувальник, який звикне до цієї форми руху, 

рискує назавжди зіпсувати свій захват, запізнюючись із упором. 

4. Навчитись вести весла під час веслування на нерухомій банці. 

Гребок поступово довшатиме, коли тулуб відхилятиметься спочатку назад, 

а потім вперед. Амплітуда рухів збільшується до нормальної. Основна увага 

приділяється координації роботи рук і корпусу, особливо в момент їх 

максимального зближення, тобто в кінці проводки. 

5. Навчитись вести весла під час веслування на рухомій банці. Далі 

подовжують гребок, збільшуючи під’їзд на банці. Як і раніше, основна увага 

приділяється веденню весел на дуже подовженому гребку. Викладач не повинен 

давати виконавцеві точних правил координації рухів рук, тулуба і ніг – досить 

тільки вказати на бажаність одночасного включення всіх діючих сил. 

Оскільки рухи на першому етапі навчання вивчаються схематично, то 

багато й довго затримуватись на виконуванні згаданих п’яти завдань недоцільно. 

При розв’язуванні 3 і 5 завдань зусиль прикладається хоча й більше, але 

рівно настільки, щоб тільки відчути різницю між рухом лопаті на заносі і в воді. 

Збільшуючи зусилля, треба весь час стежити за тим, щоб схема руху не 

порушувалась. 

У процесі засвоювання загальної схеми гребка можливий цілий ряд 

помилок. Проте найхарактернішими з них є ті, що органічно властиві першій фазі 

формування рухових навичок, а саме: непогодженість роботи рук, тулуба і ніг 

під час виконування всього гребка; надмірна скованість м’язів на всій відстані 

гребка як на проводці, так і на підготовці. 

Другий етап навчання. На цьому етапі навчання проводиться головним 

чином у навчальних човнах, на нього звичайно відводиться до 20 занять. 

Насамперед ставиться завдання навчити вихованців правильно виносити і 

опускати човен на воду (рис. 13) Правила і способи посадки в човен залишаються 

ті самі, що й для навчальних апаратів. У командні човни веслувальники спочатку 
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сідають по одному, і тільки після засвоєння 

цієї вправи можна перейти до посадки 

всією командою. Закінчивши заняття на 

воді, треба навчити веслувальників 

виносити човен на сушу. 

Головне завдання етапу – розучити 

окремі фази гребка на фоні цілісного 

виконування скороченого і повного циклів. 

Як і на першому етапі, це завдання 

виконують спочатку за допомогою самих 

рук, потім – рук та тулуба і, нарешті, із 

включенням банки, з поступовим доведенням рухів до повної амплітуди. 

1. Розучування початку проводки. Особливу увагу приділяють: а) 

розучуванню руху рук, що безпосередньо визначає рух весла; б) поступовому 

освоєнню «стрибка» від підніжки; в) переходові стрибка від підніжки в 

рівномірне протягування гребка. 

Навчаючи, як починати проводку, можна поступово привчати 

прискорювати рух ручок весел на заносі, звертаючи головну увагу на те, щоб 

розгинання рук трохи випереджало занурювання лопатей у воду. Стрибки від 

підніжки не можна здійснювати, навіть враховуючи інерційні сили, що їх 

розвиває веслувальник, не виконавши на руховій банці рухів підготовки. 

Відпрацьовуючи протягування ручок весла, стежать за плавним і 

поступовим перенесенням ваги веслувальника на банку при сталості зусилля на 

ручці весла. 

2. Розучування кінця проводки. При неправильному виконуванні кінця 

проводки можуть виникати помилки в підготовці й початку нового гребка. Це 

примушує відпрацьовувати початок та кінець проводки не відокремлено, а в 

органічному зв’язку їх, навперемінно повертаючись від однієї фази до другої. 

Особливо важливо при цьому: не допускати зупинення ручок весла в 

крайньому задньому положенні; зберігати упор лопатей об воду до моменту їх 

виведення; повертати тулуб з крайнього заднього положення за рахунок цього 

упору, а не підтягуючись на підніжкових ременях; не допускати, щоб ручка 

розпашного весла стикалася з тулубом у кінці проводки. 

3. Розучування підготовки. У розучуванні підготовки основну увагу слід 

приділяти: веденню ручки весла; збереженню (в міру можливості) сталої 

швидкості човна; розслабленню м’язів; підтриманню балансу човна. 

При цьому треба стежити за тим, щоб: ручка і руки весь час рухали тіло до 

наступного гребка; рухи рук, тулуба і ніг відбувались спокійно і рівномірно (або 

рівноприскорено) протягом всієї підготовки. 

Треба весь час пам’ятати, що під час освоювання окремих фаз циклу 

нормальне їх співвідношення (у часі і у величині зусиль) якоюсь мірою 

порушується. Якщо цих порушень не усувати негайно, то може спотворитися вся 

форма рухів циклу, буде втрачено правильний ритм і швидкість човна. Звідси 

Рис. 13. Посадка в академічну одиночку 
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зрозуміло, що вивченню окремих фаз гребка слід приділяти тільки строго 

необхідний час. 

Паралельно з навчанням техніки і виробленням балансу вдосконалюються 

маневри (повороти, зупинки, підхід до плоту, відчалювання та ін.), без яких 

неможливий рух по навчальній трасі. 

Третій етап навчання. На цьому етапі (15-18 занять) далі розучується і 

вдосконалюється техніка веслування на парних навчальних суднах усіх класів. 

Особлива увага приділяється вдосконаленню володіння балансом, 

розвиткові чуття темпу і ритму, умінню змінювати їх стосовно до обстановки, 

освоюванню веслування в ускладнених умовах зовнішнього середовища (вітер, 

хвиля тощо). 

Про значення ритму і темпу вже йшлося. Навчаючи техніки веслування, слід 

завжди прагнути до того, щоб знайти найвигідніший ритм для рівномірного руху 

човна протягом кожного циклу, який забезпечував би оптимальне 

співвідношення часу проводки і підготовки на користь останньої (максимум часу 

на відпочинок у середині циклу). 

Поєднання обох цих вимог можливе тільки в певних межах, бо далі вони 

вже заходять у суперечність. 

У командному веслуванні дуже важливо підтримувати ритм, що його задає 

загрібний або тренер. Додержувати такого примусового ритму новачок спочатку 

не може як через недостатньо розвинене чуття ритму, так і через помилки під час 

виконування гребка, що вибивають його із загального робочого ритму (іноді 

проста неуважність). 

Для вироблення загального ритму корисні: тривале веслування в 

спокійному темпі (пізніше і змінне веслування) та ряд спеціальних вправ, 

зокрема веслування із заплющеними очима. 

Але насамперед треба усунути індивідуальні технічні помилки 

веслувальників, внаслідок яких вони не можуть одночасно починати і кінчати 

проводку. 

Паралельно з виробленням погоджених рухів команди при веслуванні в 

спокійному темпі переходять до прискореного веслування на ходу. Посилення 

проводки супроводиться зменшенням часу на неї. Якщо при цьому порушується 

техніка, то слід негайно переходити на повільне веслування, щоб відновити 

правильні рухи веслувальників. 

Спочатку новачкам важко дається прискорювання темпу і в процесі його 

різко порушується співвідношення часу проводки і підготовки. Веслувальникам, 

в яких багато часу пішло на початковий етап навчання в басейні (на нерухомому 

плоту), особливо на відпрацьовування окремих фаз гребка, бувають властиві дві 

помилки, що ведуть до спотворення ритму, а саме: затримка під час підготовки 

у вихідному положенні і згаданий вже раніше «зворотний» ритм. 

Перша помилка полягає в тому, що веслувальники намагаються зберегти 

правильний ритм веслування, зупиняючись у вихідному положенні. Така манера 

виконування підготовки виникає тоді, коли в процесі розучування одиничних 

циклів веслувальники у вихідному положенні зупинялися після кожного гребка. 
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Друга помилка полягає в тому, що на вимогу викладача прискорити темп 

веслування вихованці відповідають не прискоренням проводки при збереженні 

ритму, а прискорюють підготовку, залишаючи час проводки незмінним. В 

результаті на проводку може йти більше часу, ніж на підготовку. Ця помилка 

спостерігається в тих випадках, коли надто затягується навчання в басейні. Темп 

веслування в басейні, де немає руху води, дорівнює в середньому 14-18 гребкам 

за хвилину. Якщо він закріпиться, то з виходом на воду дуже важко його 

перебороти. 

Коли вміння змінювати темп та ритм і погодженість веслувальників у 

середині команди будуть достатньо відпрацьовані, можна приступати до 

відпрацьовування на даній дистанції (при близьких до норм умовах зовнішнього 

середовища) оптимальних для команди (веслувальника) темпу і ритму на різних 

режимах. 

Одночасно починається розучування стартів, яке дає можливість 

початківцям розширити свої можливості маневрування, вдаючись до рвучких 

кидків з місця. 

До розучування стартів можна приступати тільки тоді, коли координація 

рухів веслувальників стане достатньо стійкою, а в тренуваннях змінним темпом 

на прискореннях веслувальник (команда) почне розвивати досить високу 

швидкість. 

Перед розучуванням стартів треба виробити вміння розвивати максимальну 

швидкість з місця при звичайній техніці швидкісного гребка. 

На відміну від народного веслування і веслування на морських ялах, на 

легких академічних суднах немає потреби починати вивчення стартів у човні, 

коли він рухається. 

Завдання першого стартового гребка полягає в подоланні інерції системи – 

човен – веслувальники – стерновий (якщо він є). Теоретичні розрахунки 

показують, що для цього найвигідніший буде гребок з під’їздом на банці і 

енергійним імпульсом підготовки. 

Як тільки судно зрушило з місця, треба якнайшвидше розвинути високу 

швидкість. Щоб досягти цього, другий гребок роблять з коротким під’їздом – на 
1/5-

1/4 ходу банки. Третій і наступні гребки виконують, поступово збільшуючи 

довжину під’їзду з тим, щоб досягти повної амплітуди за 5–10 гребків. 

Тримання курсу в суднах без стернового. Новачкам рулювання в човнах без 

стернового (одиночках) дається нелегко. Як правило, вони веслують 

нерівномірно (розвиненішою рукою дужче) і не раз захоплюють воду обома 

веслами. В результаті човен, рухаючись зиґзаґами, долає більшу відстань, а 

веслувальники непродуктивно витрачають сили як на зайвий шлях, так і на його 

вирівнювання. 

Зважаючи на це, вже з перших занять на відкритій воді треба систематично 

вимагати від веслувальників рівного і одночасного прикладення зусиль до обох 

весел. Потім їх примушують тримати курс по залишеному човном сліду на воді 

або по орієнтирах на березі. Спочатку дається завдання пройти невеликий 



63 
 

відрізок дистанції, не оглядаючись назад і зберігаючи при цьому прямолінійність 

руху. Потім дистанцію поступово збільшують. 

Навчання розпашному веслуванню 

Основні положення методики навчання парного веслування цілком можна 

застосовувати і до розпашного. Відмінність полягає тільки в тому, що рухи рук 

при розпашному веслуванні будуть трохи інші, ніж при парному. 

Усі вправи і прийоми при розпашному веслуванні легко засвоюються за 4-6 

занять. Важливо, щоб вихованці досконало освоїли веслування на одиночці і 

двійці розпашній без стернового. 

Навчаючи розпашного веслування, треба прагнути до того, щоб 

веслувальник однаковою мірою вмів орудувати веслом на баковій і загрібній 

стороні. Зміна бортів запобігає несиметричному розвитку веслувальника, а 

також викривленням хребта. 

Помилки в техніці веслування та способи їх усунення 
Ці способи можуть бути різні: загальнофізична підготовка, спеціальні 

підвідні вправи на суші, у басейні і в човні, відпрацьовування гребного циклу та 

окремих його фаз у сповільненому темпі, з меншими зусиллями та амплітудою 

тощо. 

Щоб усунути ту чи іншу помилку, треба виявити причину її виникнення, а 

це часто ускладнюється тим, що джерелом може бути інша технічна помилка. 

Іноді ті чи інші помилки породжуються цілим рядом взаємозумовлених 

помилкових рухів. 

У цих ланцюгових зв’язках є ще не цілком розкриті закономірності. Так, 

наприклад, можна сказати, що найчастіше помилки допускаються в кінці гребка, 

коли робочі рухи відбуваються на максимальних швидкостях. Безперечно й те, 

що неправильне виконування кінця проводки найчастіше зумовлюється 

помилками підготовки та початку гребка. 

Наведена нижче табл. 5 дає короткий перелік деяких помилок, які часто 

допускаються в процесі навчання та в ході наступного тренування. 

Усуваючи помилки, треба звертатися до м’язово-суглобового чуття самих 

веслувальників, спрямовуючи його на відшукання правильних рухів. Тут велику 

роль відіграє вміння викладача знаходити повсякденні рухові стереотипи, які 

були б близькі за своїм характером до рухів тих чи інших фаз гребка, і нагадувати 

про них веслувальникові. 

Розглядаючи виникнення тих чи інших методичних помилок, треба 

пам’ятати, що вони можуть бути результатом як незадовільного матеріального 

забезпечення навчального процесу (поганий інвентар, неправильне 

налагодження робочого місця), так і порушення з боку викладача принципів 

навчання. 

Неправильне встановлення підніжки, відсутність правильного накриття 

лопаті, надто висока або низька тяга, втрата човном жорсткості можуть завдавати 

новачкові багато неприємностей. Але ще більшої шкоди завдає неправильна і 

несвоєчасна постановка завдань, порушення поетапної послідовності при 

відпрацьовуванні навчального матеріалу. 
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Таблиця 5 

Деякі помилки та їх причини 

№ Помилки Причини, що їх породжують 

1. 

Високе піднімання 

лопатей перед захватом 

і зумовлювана цим 

промашка (скошування 

початку гребка) 

а) Скованість м’язів плечового пояса: руки 

зберігають сталий кут з тулубом і разом з ним 

опускаються по дузі в кінці заносу; 

 б) низьке ведення лопаті на заносі, внаслідок чого 

вона різко піднімається після удару об гребінь хвилі; 

в) систематичне завалювання прилеглого борту в 

кінці заносу 

2. 
Зупинка веслувальника 

перед захватом 

а) Скованість рухів під час підготовки, після» чого в 

кінці заносу доводиться робити паузу для» 

розслаблення м’язів; 

б) поспішний під’їзд і, отже чекання початку гребка 

інших членів екіпажу 

3. «Простріл» банки 

а) Порушення координації роботи ніг, тулуба» і рук: 

руки і тулуб не готові зробити стрибок від. підніжки; 

б) поганий розвиток мускулатури поперека і 

плечового пояса, що не дає їм можливості брати 

участі в створюваному на ручці зусиллі 

4. 

Відсутність «круглої» 

роботи рук під час 

захвату 

Скованість м’язів рук 

5. «Подвійний» гребок 
«Простріл» банки або початок гребка з 

розслабленою мускулатурою плечового пояса 

6. 

Робота тулуба по 

діагоналі до 

поздовжньої осі 

а) Нерівномірний тиск ніг на підніжку; 

б) прагнення під час всієї проводки тримати 

плечовий пояс паралельно ручці розпашного весла 

7. 

Надто глибоке ведення 

лопатей до середини 

проводки 

Скованість м’язів плечового пояса, внаслідок чого в 

міру випрямляння тулуба підніматиметься рука 

8. 
Відсутність «імпульсу 

підготовки» 

а) Див. п. 5: 

б) ведення ручки в кінці проводки вниз, внаслідок 

чого передчасно втрачається опора лопаті в воді 

9. 
Передчасне закінчення 

гребка 

а) Відсутність достатніх силових якостей; 

б) опускання кистей рук у кінці гребка через 

побоювання опізнитися з виконанням 

дугоподібного руху ручки під час виведення лопаті 

з води 

10. 

«Кидання води» 

внаслідок виведення 

лопаті іде до її виходу з 

води 

Див. п. 9б; побоюючись спізнитись з 

розкручуванням лопаті, веслувальний починає його 

одночасно з початком опускання кистей 
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Спеціальні вправи для веслувальників 

Спеціальні вправи мають велике значення в навчально-тренувальному 

процесі веслувальника. Деякі з них можна виконувати і в умовах зимового 

басейну або на нерухомому весловому плоту. 

А. Веслування самими руками. Вище вже йшлося про те, що доцільно 

примушувати веслувальника починати ознайомлення з рухами гребкового 

циклу, працюючи без під’їзду і не рухаючи тулубом. Пізніше таке веслування 

можна застосовувати на всіх, етапах навчання як спеціальну вправу для 

відпрацьовування  в ускладнених умовах (на високому темпі) рухів рук на 

початку і в кінці проводки. 

Вправа однаково застосовна в парному і розпашному веслуванні. 

Б. Веслування однією рукою в розпашному човні. Керують веслом і веслують 

однією рукою, внутрішньою або зовнішньою, а другу, вільну, відводять за спину 

або виносять вгору, вперед набік. До звичайного веслування переходять у такій 

послідовності: веслування двома руками з нерухомим тулубом без під’їзду, 

включення тулуба, включення банки і поступове збільшення під’їзду до повного. 

Особлива увага приділяється роботі весла і балансові човна. 

Веслуючи зовнішньою рукою, треба звертати увагу на рухи захвату води та 

координацію їх із стрибком від підніжки. Необхідність у цьому виникає в зв’язку 

з тим, що звичайно веслом під час захвату керує внутрішня рука, отже, зовнішня 

рука в даному разі виконуватиме не властиву їй функцію. 

Працюючи однією внутрішньою рукою, звертають увагу на точність 

керування веслом у другій половині протягування гребка і на координацію рухів 

кінця гребка, тобто на моменти, технічне виконування яких дається важче. 

В. Веслування на вкороченому під’їзді. При виконуванні вправи звичайна 

довжина гребка вкорочується на 30-50%, а увага переноситься на точність руху 

весла, координацію рухів і прикладення сил. Завдання – добитись чіткого і 

точного виконування всього циклу гребка на мінімальній довжині. Виконуючи 

вправу, слід змінювати інтенсивність роботи. 

Г. Веслування з накритою лопаттю (лопатями). Вправа рекомендується при 

розучуванні проводки (упору) весла у воді для оптимального передавання зусиль 

веслувальника на лопать. В процесі початкового навчання веслування з 

накритими лопатями обов’язкове, а до веслування з накручуванням лопатей 

приступають тільки в середині другого етапу навчання. Накриття має бути 

нормальним (3-5°). 

Д. Веслування із заплющеними очима. Застосовується для тонкого розвитку 

м’язового чуття і ритму. Воно дає можливість проаналізувати свої рухи, 

рівняючись під час командного веслування. 

Е. Вправи на встановлення балансу. Найкращі з них: 

1. Розгойдування човна з лопатями, що плазом лежать на воді. 

2. Балансування піднятими високо в повітря лопатями. При такому 

положенні весел веслувальникам доведеться сидіти на банці якомога спокійніше, 

пильнуючи, щоб центр ваги був точно над кілем. Стерновий, переміщаючи свій 

центр ваги, нахиляє човен з одного борту на другий. 
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3. Серед інших вправ можна рекомендувати: а) вставання веслувальників на 

ходу човна; б) виконування під’їзду і від’їзду на банці, не торкаючись веслами 

води, та ін. 

Є. Веслування без ножних ременів. Веслування проводять у різному темпі, 

при різній силі та довжині гребка, особливу увагу приділяючи закінченню гребка 

(безупинність зворотно-поступального руху тулуба, безперервність 

закругленого руху ручки весла, без зачіпання нею за тулуб веслувальника). Ноги 

в кінці гребка майже не відходять від підніжки. Ця вправа корисна при 

розучуванні рухів кінця гребка та імпульсу підготовки. Вона допомагає 

веслувальникові в кінці гребка починати рух тіла і банки з носа човна на корму, 

не підтягуючись на ножних ременях і м’язах черевного преса. 

Ж. Веслування із «знімання ваги» з банки. Мета вправи – навчити 

веслувальника найповніше використовувати силу на ручці весла. Виконування 

цієї вправи в басейні, весловому ящику, на плоту і навчальному човні не 

становить особливих труднощів. 

Веслувальникам дається завдання одночасно з чітким захватом води 

лопаттю весла підніматися в напрямі до корми, використовуючи як точки опори 

підніжку і ручку весла. Далі треба прагнути до того, щоб якнайдовше висіти на 

ручці і під кінець гребка плавно опустити вагу тіла на банку. 

Вправу можна правильно виконати тільки в тому разі, якщо від самого 

початку гребка не підніматися вгору, а, знявши вагу тіла з банки, переміщати 

його центр ваги вперед від підніжки, поступово від неї віддаляючись. 

Початківцям, а іноді й кваліфікованим веслувальникам буває важко знайти таку 

форму руху. У такому разі рекомендується проробити вправу на навчально- 

допоміжному апараті з допомогою тренера або товариша по команді, 

протягуючи під пахвами міцну тасьму, яку вдержує асистент. 

Веслування в сповільненому темпі. Вправу виконують, поступово 

переходячи від звичайного веслування до повільного. Усі рухи треба проробляти 

впевнено і «чисто», зберігаючи повний баланс човна. Ведення весла має бути 

максимально точним в цих фазах. 

Темп веслування поступово знижується, але безперервність рухів (до 6-12 

гребків за хвилину) зберігається. Технічно цей мінімальний темп веслування 

вважається найважчим. 

Вправа розрахована тільки на підготовлених веслувальників. Вона 

допомагає вдосконалювати координацію всіх рухів веслувальника. 

Веслування змінним темпом. Веслування з поступовим і плавним 

переходом від гранично швидкого і сильного до повільного і легкого. Від одного 

до другого переходять по команді стернового, загрібного або тренера. 

Вправа допомагає вдосконалювати техніку веслування і краще 

координувати рухи. Крім того, вона збагачує тактичні можливості 

веслувальників, привчає до швидких ривків під час проходження гоночної 

дистанції. 

Крім зазначених вправ, у підготовці веслувальників можна використовувати 

й інші. 
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Навчання народному веслуванню 

Техніка веслування на народних суднах близька до академічної і підлягає 

тим самим закономірностям. Зрозуміло, що й методика навчання може різнитися 

тільки в деталях. 

В процесі навчання рекомендується така послідовність: веслування на 

шлюпках-одиночках із стерновим; на шлюпках-одиночках без стернового; на 

шлюпках-двійках. 

Як і в навчанні академічного веслування, весь процес навчання поділяється 

на три етапи. 

На першому і другому етапах як загальну схему гребка, так і окремі його 

фази освоюють за допомогою самих рук (положення рук на веслі див. рис. 14). 

Тільки пізніше окремі його фази освоюють за допомогою самих рук. Тільки 

пізніше і з поступовим наростанням амплітуди рухів включається робота тулуба. 

Оскільки кочети і весла народних суден здебільшого не забезпечують 

належного накриття, на правильне накривання лопатей під час захвату і на всій 

проводці, на протягування лопатей на одній глибині треба звертати особливу 

увагу. 

Як і при академічному веслуванні, гребок 

спочатку виконують за спрощеною схемою: 

позмінно кожним веслом, не розвертають, занос 

роблять укорочений. 

Вивчаючи кінець проводки, слід пам’ятати, 

що робота тулуба буває найефективнішою в 

першій половині проводки і що надмірне 

нахиляння тулуба назад, мало допомагаючи 

збільшенню сили та довжини проводки, 

водночас створюватиме додаткові труднощі, коли тулуб повертатиметься у 

вихідне положення. 

Для новачків, які відпрацьовують ритм гребка, найбільш прийнятним слід 

вважати ритм, при якому час заносу в 1,5 рази перевищує час гребка (1,5: 1). Далі, 

коли навичку буде вдосконалено, це співвідношення дорівнюватиме 1:1. 

Оскільки шлюпка має чималу вагу, зрушити її, коли вона стоїть нерухомо 

на старті, без достатньої навички і фізичної підготовленості буває досить важко. 

Через те веслувальників навчають спочатку стартів з ходу. По команді 

викладача веслувальник (або веслувальники) припиняє роботу веслами і, не 

зупиняючи човна, переходить у стартове положення (як по команді «Увага»). 

Після цього, поки човен не втратив ходу, веслувальники беруть старт, причому 

спочатку ритм і темп встановлює викладач, а потім вони переходять на 

самостійне веслування. 

Старти з місця відпрацьовуються в такій послідовності, як і старти з ходу: 

спочатку під рахунок і в середньому темпі, потім без рахунку з поступовим 

збільшенням темпу до максимального. 

Для розгону потрібно звичайно від 5 до 8 стартових гребків. Перший з них 

роблять на 3/4 довжини повного заносу; другий виконують в основному руками 

Рис. 14 Положення рук на веслі  

під час веслування на шлюпці 
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майже без роботи тулуба з половини заносу; третій, як і другий, роблять на 

півзаносу, але з більшим відхилянням тулуба назад; четвертий – на 3/4 заносу 

весел з майже повною амплітудою руху тулуба; п’ятий і наступні гребки мають 

бути повної довжини. 

Помилки та їх виправлення. Надмірне розкручування лопатей під час 

заносу внаслідок неправильного тримання ручки весла приводить до того, що 

вони проходять не паралельно воді, а розкручуються в зворотному напрямі. 

Перед захватом води лопаті затримуються, бо веслувальник надмірно 

опускає руки в кінці заносу, а також надто подовжує занос весел. В результаті 

довжина проводки зменшується за рахунок промашки весел у повітрі на початку 

проводки. Звернути увагу вихованця на те, що коли він виконуватиме гребок, 

ручки весел повинні проходити рівномірно на всьому заносі, а сама довжина 

заносу має бути оптимальною. 

Недостатній занос весел, що приводить до вкороченого гребка. 

Неоднаковий занос весел (одно весло далі від другого), а звідси асиметричні 

рухи веслувальника і непрямолінійний хід самого човна. 

Надто низьке нахиляння до підніжки негативно позначається на ритмі 

гребка, а також на поступальному русі човна. 

При веденні весел на заносі лопаті залишаються нерозвернутими. 

Надмірне натискання ногами на підніжку у фазі заносу перед початком 

проводки. 

Сильне стискування у фазі проводки і заносу ручки весла, що приводить до 

непотрібного згинання руки в зап’ястку, внаслідок чого її м’язи швидко 

стомлюються. Щоб помилка не повторювалась, звернути увагу веслувальника, 

як повинні лежати пальці на ручці під час проводки, а також на те, як їх 

розслабляти, заносячи весла тільки долонями. 

Різкий захват води, а звідси ослаблення зусиль у першій третині проводки. 

Надмірне занурювання лопаті під час проводки внаслідок недокручування 

або перекручування держака кистю. Вказують веслувальникові, щоб проводку 

він робив лише кистю, не допускаючи перехвату ручки весла. 

Проводка весел в основному зусиллями самих рук. Ця помилка часто буває 

при недостатньому відхиленні тулуба. Щоб її усунути, вихованцеві пропонують 

виконати гребок спочатку тільки руками, а потім і зусиллями м’язів спини, 

роблячи при цьому необхідний «відкид» тулуба і водночас тримаючись 

пальцями ніг за носкові ремені. Порівнюючи перший гребок з другим, учень 

починає розуміти і відчувати перевагу гребка, що виконується одночасною 

роботою м’язів рук і тулуба. 

Нерівномірне прикладення сили і швидкості до весел. Затримка тулуба в 

положенні «відкиду» внаслідок затримки лопатей у воді або непотрібного 

зупинення руху тулуба у «відкиді». 

Ослаблення кінця проводки, що приводить до зниження ефективності 

гребка, нерівномірного просування човна. 

Ривок у кінці проводки, в той час як тулуб залишається у «відкиді» і 

випрямляється тільки після виведення рук, непотрібний. Внаслідок цієї помилки 
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надмірно завантажується ніс човна і різко сповільнюється його хід (просувається 

стрибкоподібно). При веслуванні в повільнішому темпі, в поєднанні із вправами 

на навчальному плоту ця помилка швидко усувається. Дуже важливо, щоб усі 

фази гребка виконувались рівномірно. 

Передчасне розвертання лопатей у кінці проводки, коли вони ще 

перебувають у воді. Помилка виникає в результаті передчасного розгинання 

кистей ще до того, як опустяться ручки. Крім того що затримується весло у воді, 

затрачається і додаткова енергія в кінці гребка. 

Надмірне «розкриття» (лопать має кут накриття менший за 2° або 

«перекриття» (кут накриття перевищує 6-7°) весел. У першому випадку весла 

втрачають стійкість, лопаті занурюються глибоко в воду, у – під час проводки 

виштовхуються наверх. 

Мах тулубом не в напрямі кіля. Помилка може статися, якщо вихованець 

неправильно сидітиме в човні або в нього дещо недорозвинена одна з рук. Під 

час гребка учневі доводиться дотягувати слабку руку зусиллям м’язів тулуба і 

відхиляти його в протилежний бік. 

Скорчене положення веслувальника, коли він не може повністю 

використати зусилля для виконування гребка. Щоб усунути помилку, слід 

показати, як виконується гребок у більш випрямленому положенні з 

розвернутими плечима. Поступово учень почне веслувати з природно зігнутою 

спиною. 

При веслуванні в багатомісних шлюпках спостерігається, крім вже 

описаних помилок, характерна для командного веслування помилка: бракує 

одночасного захвату води, кінця гребка і заносу. Завдяки систематичним 

спільним заняттям ці хиби у веслувальників поступово усуваються.   

Навчання веслування на морських ялах 

У цьому виді веслового спорту не треба навчати, як зберігати рівновагу та 

держати правильний курс. Техніку веслування можна опанувати за коротші, ніж 

на народних суднах, строки. 

Через те, що морські шлюпки мають високу остійність, дуже часто навчання 

починають безпосередньо в човні (положення рук на веслі див. рис. 15, а і б). Та 

це зовсім не означає, що на першому етапі навчання можна зовсім обійтися без 

допоміжних апаратів. Проведення занять у весловому басейні або використання 

допоміжних апаратів значно полегшує виконування навчальних завдань, даючи 

можливість працювати з кожним веслувальником окремо. Крім того, підготовку 

можна починати ще взимку. 

Рис. 15. Положення рук на веслі під час веслування на ялі: 

а – хват обома руками зверху; б – хват правою знизу, лівою зверху. 
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Веслувальники сідають у шлюпці так, щоб вони могли, не заважаючи один 

одному, веслувати цілком самостійно кожний у різному темпі. У 

шестивесловому ялі розміщують не більше трьох веслувальників (два з одного 

борту на загрібній і баковій банках і один – з другого, на середній банці). 

Послідовність навчання:   

а) навчання веслування із застосуванням допоміжних веслових апаратів або 

закріплених шлюпок; 

б) навчання веслування в шлюпках, де вихованців розсаджують далі один 

від одного; 

в) навчання веслування в складі команди. 

Враховуючи воєнно-прикладний характер шлюпкового веслування, треба 

навчати веслувальників сідати й висаджуватись не тільки з плоту чи пірса, а й з 

берега, трапа та ін. 

Під час посадки і висадки особливу увагу треба приділити тому, як 

установлювати весла в кочети. Щоб важке весло зручно було переносити на 

планшир, треба вибрати місце на веслі для ближчої до борту руки. 

Щоб полегшити засвоєння команди «Весла розібрати», її можна показувати 

й розучувати по розділах. Для цього спочатку підсовують ближчу до борту руку 

ліктьовим згином під веретено весла, а після цього весло переносять на планшир. 

Коли кожний веслувальний повторить кілька разів, як треба переносити і класти 

весло на місце, команду «Весла розібрати» і «Шабаш» виконують усі вихованці. 

Якщо початкове навчання проводиться не в човні, а у весловому басейні, 

команди подаються за військово-морською термінологією: «Весла», «Весла на 

воду», «Суши весла», 

У подальшому навчанні слід точно додержувати всіх статутних команд, які 

застосовуються у веслуванні на військово-морських шлюпках. 

Робота веслувальників на військово-морських шлюпках проходить під 

безперервним наглядом і керівництвом стернового або командира шлюпки. Усі 

дії веслувальників регулюються відповідними командами. Уміння чітко і вчасно 

виконувати команду стернового не тільки полегшує роботу екіпажу, а й великою 

мірою є запорукою безпеки плавання на шлюпці. З огляду на це веслувальники 

в ході навчання своєчасно ознайомлюються з усіма командами, що 

застосовуються в процесі занять на військово- морських шлюпках. Виконування 

команд має бути доведене до автоматизму. 

Старт на багатовесловій важкій шлюпці – досить важка справа, бо вага яла 

набагато перевищує вагу веслувальників. 

У розучуванні техніки стартів послідовність залишається та сама, що й у 

народному веслуванні. Насамперед розучують, як треба виконувати старт на 3/4 

сили ходу, потім (теж з ходу) на повну силу. В останню чергу розучують старти 

з місця. 

Помилки та їх виправлення. Помилки, що стосуються основного 

положення: а) напружене (надто пряме) або, навпаки, надто розслаблене 

тримання тулуба – погіршує роботу тулуба на проводці; б) неправильне, надто 

близьке до борту розміщення веслувальника на банці ослабляє зусилля на 
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проводці; в) упор в підніжку пальцями ніг, а не всією ступнею – ослабляє упор 

ногами; г) стискування (обхоплювання) ручки весла кистями рук приводить до 

передчасної втоми м’язів зап’ястків, зімлівання м’язів передпліч, часто буває 

причиною мозолів. 

Помилки під час виконування заносу весла: а) дуже швидкий або надто 

повільний занос весла – порушує ритм веслування; б) зупинка весла перед 

захватом води або після закінчення проводки – призводить до порушення ритму 

веслування, в) неповний занос – вкорочує проводку; г) надто великий занос – 

ослабляє захват води і проводки; д) нахиляння тулуба не вперед до корми човна, 

а вниз до днища човна з опусканням униз голови і плечей – ослабляє проводку; 

е) занос весла не по горизонталі, а по дузі – подовжує шлях заносу; є) 

неодночасний занос весел усіма членами екіпажу – порушує загальний ритм 

роботи, отже, захват виконується неодночасно; ж) недостатнє розслаблення під 

час заносу (часто в свою чергу буває наслідком надто швидкого заносу) – 

призводить до передчасної втоми. 

Помилки під час виконування початку проводки: а) зупинення весла перед 

захватом води – порушує ритм руху; б) малий захват води з опусканням лопаті 

вниз-назад – ослабляє захват і проводку; в) надто сильний захват води (удар 

лопаттю весла об воду) – ослабляє проводку; г) згинання рук у момент захвату 

«прихоплювання на руки» – вкорочує і ослабляє проводку; д) надто великий кут 

накриття весла – спричиняє спливання лопатей, ослабляє проводку; е) захват 

води «перекритим» веслом або без покриття – лопать іде в глибину і проводка 

слабшає; є) велика промашка лопаттю по повітрю – вкорочує проводку; ж) 

неодночасний захват води всіма веслувальниками – порушує ритм роботи, 

утруднює виконування проводки, швидкість ходу човна зменшується. 

Помилки під час виконування проводки: а) надто глибоке або недостатнє 

занурювання лопатей у воду – ослабляє проводку; б) раннє згинання рук – 

ослабляє роботу тулуба і, зрештою, – проводку; в) ведення ручки весел по дузі 

вгору-вниз – спричинює вертикальне зміщення лопаті в воді, ослабляє проводку; 

г) зменшення зусиль на весло в другій половині проводки – ослабляє проводку, 

лопать весла спливає; д) мах тулубом не точно назад, а трохи набік – ослабляє 

проводку; е) упор прямими ногами або передчасне розгинання ніг – ослабляє 

проводку; є) ведення ручки не горизонтально, а з поступовим зниженням – 

лопать весла передчасно виходить з води, проводка вкорочується; ж) закидання 

голови назад – порушує координацію рухів тулуба і ніг, позбавляє можливості 

контролювати роботу весла у воді. 

Помилки під час виконування кінця проводки: а) надто велике нахиляння 

тулуба назад – утруднює повернення його у вихідне положення, часто буває 

причиною «ривка плечима» назустріч веслу; б) мале нахиляння тулуба назад – 

ослабляє проводку; в) сильний ривок руками («смикання») за ручку весла з 

одночасним посиланням плечей назустріч веслу – порушує ритм веслування, 

призводить до передчасної втоми; г) неодночасне виведення лопатей з води всіма 

членами екіпажу – порушує загальний ритм веслування; д) зупинення весла після 
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виведення лопаті з води – порушує ритм веслування (можна застосовувати як 

методичний спосіб в процесі початкового навчання). 

Веслування на байдарках і каное 

Веслування на байдарках 

Перший етап навчання. Безпосередньо до навчання техніки веслування на 

байдарках приступають після того, як веслувальник ознайомиться в загальних 

рисах з будовою човна і весла. Оскільки для новачка збереження рівноваги в 

байдарці з одночасним розучуванням роботи весла – два надто складні завдання, 

перші кроки щодо опанування техніки веслування рекомендуємо зробити поза 

човном, на березі. 

Як орудувати веслом, починають розучувати з імітаційних вправ, причому 

спочатку стоячи, а потім сидячи на якій-небудь опорі. 

1. По команді «Увага» стати у вихідне положення. По команді «Вільно» 

опустити весло. 

Виконуючи цю вправу, треба стежити, щоб веслувальник тримав тулуб 

рівно, проте без напруження, а весло тільки пальцями, і щоб одночасно з 

підніманням весла повертав і тулуб. Треба також простежити за правильним 

положенням кисті нижньої і ліктя верхньої руки. Вправу повторюють 5-10 раз. 

2. Проімітувати гребок, зупиняючись у вихідному положенні. Вправу 

виконують 5-10 раз, спочатку без розкручування, а потім – з розкручуванням 

весла. 

Після того як веслувальник успішно виконає імітацію гребка на суші, він 

може опановувати техніку гребка в апараті, знов-таки повторюючи зазначені 

вище вправи. 

3. Веслування із зупиненням весла у вихідному положенні. 

4. Веслування із сповільненим рухом весла в безопорній фазі. 

5. Веслування сталим темпом. 

6. Веслування змінним темпом. 

Навчаючи веслувати в апараті, особливу увагу слід приділити 3 і 4 вправам. 

Через те що проводка під час роботи в апараті триває довше, ніж при веслуванні 

в човні, а час перебування весла в повітрі залишається той самий, весь ритм рухів 

веслувальника змінюється не на його користь – зменшується відносний час 

відпочинку. Веслування із зупиненням або із сповільненим веденням весла в 

безопорній фазі і повинно компенсувати цей недолік веслового апарата. Крім 

того, порівняно велика пауза дає можливість веслувальникові-початківцю 

поглядом контролювати положення частин тіла і краще розслабитися перед 

виконуванням проводки. 

Під час веслування в апараті застосовуються такі вправи: повороти тулуба з 

веслом на плечах і виконування проводки, тримаючи стержень весла тільки 

кінчиками пальців. 

Перша вправа допомагає веслувальникові відчути роботу тулуба, друга – 

зрозуміти, як треба тримати весла, і вибрати для лопаті весла правильний кут 

накриття під час виконування проводки. 
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Проте веслування в байдарковому апараті, особливо влітку і весною, не 

зможе захопити веслувальника-початківця і тому під час тренувань у весловому 

басейні його слід чергувати з іншими вправами. Якщо заняття проводяться на 

відкритій воді, новачка пересаджують у човен, коли він засвоїть, як тримати 

весло і навчиться виконувати схему гребка в цілому. 

Наступні завдання, що стоять перед веслувальником, – навчитись виносити 

човен, сідати в нього (рис. 16), оволодіти рівновагою і вмінням керувати човном. 

Для цього найкраще брати туристські або прогулянкові байдарки з підвищеною 

остійністю. Якщо таких на станції немає, можна підвищити остійність звичайної 

гоночної байдарки, прикріпивши до неї волейбольні камери як поплавці. 

Оволодінню рівновагою можуть 

допомогти такі вправи: тримаючись за пліт, 

розгойдувати човен рухами таза; нахиляння 

і повороти тулуба та ін. 

Навчаючи керувати байдаркою, 

показують, як відходити від плоту й 

підходити до нього, держати човен на курсі, 

виконувати повороти за допомогою стерна, 

стерна і весла, а також накреняючи човен 

на борт. Одночасно веслувальник 

ознайомлюється, як виконуються такі команди, як «Увага», «Вперед», «Марш», 

«Табань», «Стоп» та ін. 

Як тільки веслувальник навчиться зберігати рівновагу і керувати човном, 

закріпляють гребок у цілому, для чого вдаються до веслування рівномірним 

темпом, із затримкою весла, з подовженою безопорною фазою, з малим 

гідрогальмом. 

Розучуючи початок проводки, стежать за 

положенням і напрямом руху верхньої і нижньої руки 

(рис. 17). 

Особливо важливе положення ліктя верхньої 

руки, бо від цього залежить напрям руху на проводці. 

Якщо лікоть верхньої руки буде опущений, то 

поштовх піде вгору. 

Нижню руку треба опускати природно 

випрямленою і по можливості розслабленою. 

Передчасне згинання нижньої руки приведе до 

«ручної роботи», а зайве напруження рук – до втрати 

чуття води. Веслувальник виконуватиме рухи 

веслом, не відчуваючи роботи лопаті у воді. 

У вивченні кінця проводки найскладніше і 

найважливіше набути вміння правильно поєднувати 

зупинення верхньої руки і продовження руху 

нижньої з одночасним розслабленням обох. 

Рис. 16. Посадка в байдарку-одиночку. 

Рис. 17. Положення рук на веслі  

під час веслування на байдарці. 
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Складність вивчення кінця проводки полягає ще й у тому, що в момент 

виведення лопаті з води починається її накручування. Через те дуже важливо, 

щоб веслувальник, коли лопать виходитиме з води, кистю робив невеликий 

поворот пальцями назовні, у бік від борту човна (цікаво, що переважна більшість 

початківців виконує зворотні рухи – поворот кистю всередину до борту човна, 

внаслідок чого лопать щоразу при виведенні зачерпує воду). 

Однією з найбільш поширених помилок є міцне тримання веретена весла 

кистю верхньої руки, коли останню буває неможливо розслабити. Веретено 

весла слід держати тільки між вказівним і великим пальцями, бо вісь стержня не 

збігається з площиною долоні. 

Другий етап навчання. Окремі елементи гребка на байдарці вивчаються на 

фоні його цілісного виконування. 

Якщо веслувальник добре виконує початок проводки, вивчають кінець її; 

якщо він добре виконує кінець проводки, вивчають початок. Якість початку 

проводки визначають, беручи за основу швидкість руху весла і кут нахилу 

лопаті. Рухи обох рук мають бути цілком погоджені, щоб захват води 

виконувався розслабленими рухами. Дуже важливо, щоб, розучуючи початок 

гребка, байдарочник не докладав значних зусиль і штовхав уперед весло тільки 

рукою, а не тулубом, бо в разі нахилу тулуба вперед або зайвого поштовху 

верхньою рукою станеться промашка в повітрі замість вгрібання лопаті в воду. 

Щоб визначити місце захвату води, досить зайняти вихідне положення і 

запам’ятати місце на борту човна, біля якого лопать занурюється в воду. 

Навчитись правильно починати гребок можна за допомогою таких вправ: 

веслування із затримкою перед захватом; веслування з гідрогальмом; веслування 

з посиленим захватом. 

Для вивчення кінця проводки у веслуванні на байдарках застосовуються дві 

вправи: веслування із зупиненням весла; веслування з посиленим кінцем 

проводки. 

Гребок у цілому вивчають після освоєння окремих його елементів. 

Веслувальник повинен навчитися поєднувати роботу рук і тулуба. Уся проводка 

виконується немов одним дотиком. Збільшуючи роботу тулуба на проводці, 

треба добиватись такого положення, щоб нижня рука передавала на стержень 

весла зусилля з тулуба, в верхня, навпаки, – здійснювала активний поштовх, але 

так, щоб він не супроводився кидком тулуба вперед. 

Веслувальник-початківець часто буває неспроможний розвинути достатнє 

зусилля за короткий проміжок часу. Зважаючи на це, спочатку корисно 

застосовувати гідрогальмівники, щоб, використовуючи додатковий опір, 

веслувальник міг розвинути більше зусилля, краще проконтролювати роботу 

окремих частин тіла. 

Робота над елементами гребка неможлива, коли одночасно не опановувати 

ритм рухів. Правильний ритм є основою техніки веслування. Для того щоб 

початківець відчув ритм своїх рухів, він повинен відчути відмінність у стані 

своїх м’язів під час виконування проводки і в безопорній фазі. Для цього слід 

застосовувати веслування з подовженою паузою і посиленим гребком, а також 
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веслування з гідрогальмом. У першому випадку виконується проводка і весло 

зупиняється у вихідному положенні для наступного гребка. Веслувальник немов 

збирається з силами, а в цей час човен не припиняє руху з інерції, що він дуже 

добре відчуває. Користуючись гідрогальмом, його слід час від часу (після 1-2 хв 

роботи) виключати і веслувати на накаті, що також дає добре відчувати ритм 

роботи. 

Третій етап навчання. Перше завдання етапу – опанувати техніку 

веслування в змінному темпі. Досвід показав, що навіть змагання на такі короткі 

дистанції, як 500 м, веслувальники ніколи не проходять в однаковому темпі. 

Веслувальник-байдарочник повинен уміти не тільки розвивати темп рухів (до 

130 гребків за хвилину і більше), а й переходити з одного темпу на інший з 

найменшою втратою сил, уміти вибрати при кожному темпі найбільш 

оптимальний режим рухів. Одним словом, веслування на байдарках вимагає від 

веслувальника високої координації рухів. 

Для розв’язання цих завдань веслувальники на байдарках застосовують такі 

вправи: веслування на коротких відрізках з поступовим збільшенням темпу рухів 

до максимального. Ця вправа виконується однією з перших і дає позитивний 

ефект у тому разі, коли темп рухів підвищують, в основному посилюючи 

проводку. Веслування на відрізках з поступовим підвищенням і зниженням 

темпу рухів. Веслування на коротких відрізках веслом із зменшеною лопаттю. 

Веслування в командних човнах для вправляння веслувальника-одиночника в 

підвищуванні темпу рухів. Веслування в байдарці, яку буксирує катер. Ця вправа 

може дати потрібний результат, коли веслувальники добре оволоділи чуттям 

рівноваги. 

Рекомендується в процесі навчання темпом і ритмом рухів оволодівати 

одночасно. Для цього звичайно застосовують веслування із сповільненим 

заносом весла, веслування із зміненням ритму та вкороченою безопорною 

фазою, а також веслування «на накаті». Тут може бути корисним веслування 

проти вітру і за вітром. 

Четвертий етап навчання. На цьому етапі остаточно формується 

індивідуальна техніка веслування, удосконалюються її окремі елементи. 

Веслувальник опановує тактику проходження дистанції, техніку старту і фінішу, 

веслування за лідером. 

Четвертий етап навчання триває до кінця спортивної кар’єри веслувальника. 

Щороку він удосконалює свою індивідуальну техніку, погоджуючи її з рівнем 

тренованості, типом човна тощо. 

Опанування техніки старту. Швидкий старт, що триває 6-7 сек. (див. табл. 

6), поки човен не набере достатньої швидкості, дається ціною величезних зусиль. 

Тут найменша помилка, коли з лінії рушає уперед кілька човнів, може стати 

непоправною. 
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Таблиця 6 

Тривалість стартового розгону у веслувальників на байдарках і каное 

(за С. Т. Клеваком) 

Клас 

суден 

Спортивний розряд 

веслувальників 

Середня тривалість 

стартового розгону 

(в сек) 

Відхилення від 

середньої величини 

К-2 м/с 5,7 0,7 

К-2 1 6,1 0,7 

К-1 м/с 5,4 0,8 

К-1 1 5,8 0,6 

 

Опанування техніки старту на байдарці починається з розучування стартів з 

ходу. Перші старти з ходу розучують для того, щоб відпрацювати чіткість гребка 

в середньому темпі (72-80 гребків за хвилину). 

Застосовуються також старти із зупиненням весла або уповільненим 

веденням його в безопорній фазі після кожного гребка. 

Після 5-6 випробувань темп веслування підвищують і доводять до 

максимального. При цьому розучується також перехід із старту на дистанційний 

хід, для чого слід веслувати ще якийсь час у такому самому темпі і ритмі, в якому 

проходитиме гонка. 

Освоївши старт з ходу, його в такому самому порядку розучують з місця, 

зупиняючи човен перед кожним стартом. Після цього можна приступати до 

вдосконалювання техніки стартів. 

На відміну від розучування, під час вдосконалювання стартів 

веслувальникові свідомо створюють умови, максимально наближені до 

змагальних, а іноді навіть складніші, ніж можуть бути на змаганнях. При цьому 

практикують такі типи стартів: 

1. Спільний старт з однотипними командами (човнами). 

2. Спільний старт кількох різнотипних човнів. Одночасно стартують 

байдарки-двійки і одиночки. Такий старт проходить звичайно дуже бурхливо і 

значною мірою сприяє вихованню і морально-вольових якостей веслувальника. 

3. Старт на мілині або з гідрогальмом. Ця вправа допомагає розвинути силу 

стартового гребка. 

4. Старт з гандикапом. Одна або кілька сильніших команд стають на старті 

трохи ззаду і дістають завдання наздогнати передні. А ці, звичайно, докладають 

усіх зусиль, щоб зберегти запропоновану їм «фору». 

Опанування техніки фінішу. Встановлено, що майже всі веслувальники на 

байдарках, незалежно від дистанції змагань, перед фінішем, як правило, 

збільшують швидкість. У практиці веслового спорту це прискорення так і 

називається – фінішне прискорення. 

Однією з особливостей фінішного прискорення є те, що веслувальники 

завжди закінчують його дуже стомлені. Тому добитися підвищення швидкості, 

підсиливши гребок, далеко не завжди вдається і вони часто стають на єдино 

можливий в даному разі шлях – до краю підвищують темп. З підвищенням темпу 
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веслування на фініші змінюється ритм рухів веслувальника. Саме тут і виникає 

головна небезпека, бо із зміною ритму роботи може порушитись взаємодія всіх 

ланок тіла і рівномірність ходу човна порушиться. 

Техніка фінішу звичайно вдосконалюється під час тренування в 

проходженні дистанції або частини її. При цьому веслувальники, наближаючись 

до наміченої точки, від якої вони збираються починати прискорення, поступово 

підвищують темп веслування, головним чином за рахунок енергійнішої роботи 

тулубом, намагаючись веслувати так, щоб на лінії фінішу робота виконувалася в 

максимальному темпі. 

Опанування техніки лідирування і веслування за лідером. Той, хто не володіє 

майстерністю лідирування і веслування на хвилі від лідера, не може сподіватись 

на успіх в жодних великих змаганнях з веслування на байдарках на довгі 

дистанції. 

Розучують і відпрацьовують цей елемент техніки звичайно в групових 

тренуваннях, під час яких можна розв’язувати найрізноманітніші завдання: 

позмінне лідирування, спроби відірватись від «противника» та ін. Є кілька 

варіантів проведення тренувань для опанування техніки лідирування. 

1. Під час тренування команди просуваються вперед з рівномірною 

швидкістю, весь час змінюючи за взаємною погодженістю лідера. Такі 

тренування застосовуються на початку весняного етапу. 

2. Команди просуваються із змінною швидкістю та із заздалегідь 

запланованою довжиною прискорення, що виконується не на повну силу. Про те, 

коли починати прискорювати темп руху, веслувальників попереджають наперед. 

3. Тренування на відрив від «противника» – найбільш напружений вид 

тренування в процесі опанування техніки лідирування. При цьому варіанті лідер 

прискорює хід, іноді доводячи його до максимальної швидкості, не 

попереджаючи про це партнерів. 

Помилки в техніці веслування на байдарках і методика їх виправлення. 

Виконуючи ті чи інші елементи в процесі опанування техніки веслування, учні 

звичайно роблять помилки. 

Помилки основного положення: а) зайве напруження м’язів – погана 

рівновага і високе сидіння, сильне згинання ніг; б) нахиляння тулуба вперед – 

неправильне встановлення підніжки, погана рівновага; в) несиметричний стиск 

весла – недостатня координація або нерівномірний розвиток м’язів лівої і правої 

руки. 

Помилки при виконуванні захвату води: а) малий захват води – повільний 

рух рук; б) удар лопаттю весла об воду – надто швидкий рух рук; в) неповне 

занурювання лопаті у воду – передчасне згинання нижньої або розгинання 

верхньої руки; г) початок проводки веслом, лопать якого занурюється в воду 

перпендикулярно до поверхні води – передчасне відштовхування верхньої руки; 

д) різке нахиляння тулуба вперед у момент занурювання лопаті весла в воду – 

прагнення збільшити захват води. 

Помилки під час виконування проводки: а) неповне занурювання лопаті 

весла в воду – передчасне згинання тягнучої руки в ліктьовому суглобі; б) «ручна 
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робота» – положення весла, надто близьке до вертикального; в) відведення 

лопаті весла далеко від борту човна – надто низька робота; г) рух кисті верхньої 

руки не вперед, а вгору – опускання ліктя верхньої руки під час проводки. 

Помилки в кінці проводки: а) викидання води лопаттю весла – згинання кисті 

нижньої руки в момент виведення лопаті з води; б) зупинення лопаті в воді – 

неправильна координація рухів; в) опускання кисті верхньої руки нижче за лінію 

підборіддя або відведення її до протилежного борту – прагнення виконати довгу 

проводку. 

Помилки, що стосуються циклу гребка в цілому: а) стискування стержня 

весла – погане розслаблення; б) неритмічне веслування – погана рівновага. 

Навчання веслування на каное 

Розповівши початківцям про особливості веслування на каное, 

ознайомлюють насамперед, як вибирати весла, бо у веслуванні на каное навіть 

невелика різниця в довжині весла (1-2 см) має велике значення. Потім розучують 

основне положення і правила виконування схеми гребка в цілому, імітуючи ці 

елементи техніки на підвищеній опорі. 

Навчаючи основного положення, головну увагу приділяють тому, щоб 

каноїст правильно розподіляв вагу свого тіла, зосереджуючи її на опорній нозі, 

щоб стояв прямо, не горблячись і не присідаючи на опорній нозі. 

Як тільки веслувальник освоїть стойку, переходять до 

заносу весла і проводки в цілому. Для опанування цих 

елементів застосовують такі вправи: 

1. По команді «Увага» з положення основної стойки 

каноїст повинен винести весло вперед і підготуватись до 

захвату води; по команді «Вільно» – знов повернутися в 

основне положення. 

Така проста вправа дає можливість відпрацювати рух 

заносу весла (рис. 18) і відчути розподіл тіла на точках 

опори. 

2. Імітація гребка в цілому. З основного положення по 

команді «Починай» веслувальник виносить весло вперед, а 

по команді «Раз (два, три)» – імітує проводку і 

зупиняється в основному положенні.   

З цих самих вправ починається розучування 

схеми гребка в апараті. Головну увагу слід при цьому 

звернути не на величину амплітуди рухів, а на правильне поєднання рухів між 

усіма ланками (руки, тулуб, ноги). Щоб уникнути помилок у техніці, каноїст-

початківець повинен на початку навчання виконувати гребок в основному 

руками, тільки трохи повертаючи тулуб. 

Рухи тулуба збільшують поступово, для чого застосовують такі вправи: 

1. З основного положення – виконування заносу весла і проводки в 

основному руками. Веслувальник плавно виносить весло вперед і, докладаючи 

невеликого зусилля, так само плавно виконує проводку приблизно на 2/3 

нормальної довжини і не цілком зануреною лопаттю. Вправа застосовується для 

Рис. 18. Положення 

рук каноїста 

на веслі під час веслування 
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того, щоб початківець відчув рух лопаті весла у воді і надалі зміг би правильно 

розподіляти зусилля. 

2. Виконування гребка руками і поворотом тулуба. Такий самий рух веслом, 

як і в попередній вправі, але при цьому під час заносу весла повертається ще й 

тулуб, внаслідок чого весло заноситься далі, а проводка стає ефективнішою. 

Іноді вже при виконуванні цієї вправи виникає одна з найнебезпечніших 

помилок — рух ногами вперед-назад. Щоб зафіксувати положення стегна 

опорної ноги, іноді застосовують під час веслування в апараті додатковий упор 

для стегна. 

3. Виконування гребка з повною амплітудою рухів. Під час захвату води 

лопаттю нахиляють тулуб, а під час проводки його розгинають. Схема рухів 

веслувальника повинна цілком відповідати його рухам у човні, навіть і 

підрулювання веслом, хоч при веслуванні в апараті в цьому й не буває потреби. 

4. Веслування із зупиненням весла в основному положенні. Ця вправа 

допомагає опанувати ритм веслування, а також розучувати окремо кожний 

гребок. 

5. Веслування з сповільненим виносом весла. Застосовується для вивчення 

ритму рухів і рухів з розслабленням. Під час виконування цієї вправи час заносу 

весла штучно подовжують, щоб веслувальник мав можливість повніше 

розслабити м’язи перед черговим гребком. 

6. Веслування рівномірним темпом. Застосовується для закріплення ритму 

рухів і техніки виконування гребка в цілому. Можна виконувати як з повною, так 

і з неповною амплітудою рухів. 

7. Веслування змінним темпом. Застосовується для опанування зміни темпу 

і ритму рухів. 

В апараті веслувальник засвоює не тільки гребок у цілому, а й розучує 

окремі його елементи. Для цього застосовуються вправи, які відтворюють ту чи 

іншу частину гребка. 

1. З положення основної стойки винести вперед весло і зробити захват води 

(розучування захвату). Вправу виконують самими руками, руками і тулубом 

(тільки поворот або поворот і нахиляння тулуба). Після того як весло занурилося 

в воду, веслувальник, не виконуючи проводки, повертається в основне 

положення. 

2. З основного положення винести весло трохи вперед, занурити його в воду 

і виконати другу частину проводки разом з відрулюванням, після чого 

повернутись у вихідне положення. Вправу виконують для того, щоб навчитись 

розвертати весло при підрулюванні, виводити його з води, а також навчитись 

робити заключний рух тулубом у кінці проводки. 

Збереження рівноваги і майстерність керувати каное. Ці два елементи 

мають привертати до себе якнайпильнішу увагу викладача і веслувальника. По-

перше, через те, що зберігати рівновагу і керувати човном під час веслування на 

каное далеко важче, ніж в усіх інших видах спортивного веслування. По-друге, 

через те, що дальший прогрес каноїста-початківця цілком і повністю залежить 

від міри оволодіння цими елементами техніки. 
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Навчаючи згаданих елементів, рекомендується додержувати такої 

послідовності: навчання в спареному каное (катамарані), навчання в шлюпці або 

каное з підвищеною стійкістю (човен з поплавцями або додатковими 

балансирами), навчання в гоночному каное. 

Під час веслування в катамарані або шлюпці викладач сідає ззаду (у каное – 

на місці кормового веслувальника, а в шлюпці – на місце стернового) і корегує 

роботу новачків. 

Веслувальникові треба добре пояснити, що він повинен добиватись 

збереження рівноваги сталістю стойки, незалежно від кренів човна, а не 

триманням його в будь-якому певному положенні. Через те початківець має 

насамперед добре оволодіти основним положенням, розподіляючи вагу тіла на 

точках опори. Це завдання розв’язується повільним рівномірним веслуванням, 

під час якого він виконує рухи з малою амплітудою. 

Після того як каноїст-початківець освоїться з веслуванням у катамарані або 

в шлюпці (у стойці каноїста), його можна пересадити в каное спортивне з 

додатковими балансирами. Щоб оволодіти рівновагою в каное, можна 

застосувати такі вправи: спираючись веслом об пліт, розгойдувати човен ногами; 

нахилити човен на внутрішній борт, і, спираючись веслом об воду, відновити 

рівновагу; веслувати на хвилях. 

Одночасно із збереженням рівноваги початківця навчають і керувати 

човном: відходити від плоту і підходити до нього, тримати човен на курсі, 

виконувати повороти, зупиняти човен, а також виконувати команди. 

Техніку керування слід закріплювати в каное-одиночці, бо в ній можна 

засвоїти весь потрібний арсенал рухів. 

Насамперед веслувальник повинен навчитися держати човен на курсі 

підрулювання. Для цього всю проводку він виконує на півсили, акцентуючи 

увагу та зусилля на заключному русі – підрулюванні. При цьому треба стежити 

за тим, щоб з самого початку новачок не кренив човна на борт для полегшення 

підрулювання, а тримав його вертикально, «на кілі». 

Довжину заносу весла і силу проводки збільшують поступово в міру 

оволодівання підрулюванням. 

Освоювання поворотів слід починати з розучування поворотів «від весла», 

а потім – «на весло». 

У каное-двійці розучують спочатку поворот у бік носового, а потім і в бік 

кормового веслувальника. На перших поворотах не обмежують радіус і крен 

човна на борт; треба тільки стежити за правильністю руху веслом. 

Навчаючи зберігати рівновагу і керувати човном, звичайно освоюють і 

виконування гребка в цілому. 

Винесення човна, сідання в нього і вихід. Каное-одиночку виносить один 

веслувальник, поклавши на плече так, щоб корма і ніс човна взаємно 

зрівноважувались. Підійшовши до краю плоту, каноїст нахиляється і, тримаючи 

човен за бімс та привальний брус, ставить на воду. Каное-двійку виносять два 

веслувальники (один тримає за ніс човна, другий – за корму). 

Є кілька способів сідання в каное, з них найпоширеніших – два. 
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Перший застосовують звичайно веслувальники-початківці, другий – 

розрядники. 

Поставивши човна на воду внутрішнім бортом до плоту і поклавши в нього 

подушку, а впоперек весло (лопаттю на пліт), веслувальник нахиляється і 

спирається однією рукою об пліт, другою об весло. Перемістивши вагу тіла на 

руки і на опорну ногу, він ставить напрямну ногу в човен над кілем, а після цього 

опорну ногу переносить через борт і ставить коліном на подушку. 

Випроставшись, веслувальник не випускає з руки (нижньої) весла. Потім, узявши 

його другою рукою (верхньою) і перенісши вагу тіла на опорну ногу, займає 

вихідне положення (рис. 19). 

У каное-двійку першим звичайно сідає 

задній веслувальник, а передній, допомігши 

йому закріпити гумовим джгутом гомілку 

опорної ноги, сідає й сам. Тоді задній у свою 

чергу допомагає йому закріпити гомілку 

опорної ноги. 

При другому способі посадки 

веслувальник, поклавши в човен подушку і 

взявши в руки весло (нижня рука біля 

лопаті, верхня – на ручці), ставить у човен 

напрямну ногу. Потім, перенісши вагу тіла 

на цю ногу і спираючись лопаттю весла об пліт, швидко проносить ногу над 

бортом човна і ставить її коліном на подушку. Перемістивши на неї вагу тіла, він 

займає вихідне положення і після цього легко відштовхується веслом від плоту. 

Виходять з човна в зворотному порядку. 

Удосконалювання техніки веслування на каное. Окремі елементи 

техніки гребка на каное звичайно вивчають на плоту і в каное. 

На відміну від роботи на плоту або в апараті, де весь гребок можна поділити 

штучно, у човні окремі його елементи обов’язково вивчаються на фоні цілісного 

виконування гребка та керування човном. 

Вдосконалюючи навичку у заносі весла, основну увагу приділяють 

підвищенню швидкості заносу та його подовженню. При вивченні цього 

елемента гребка корисно маркірувати на човні позначку, до якої веслувальник 

повинен заносити весло. Опановуючи занос, треба стежити не тільки за формою 

рухів тіла, а й за швидкістю самого заносу весла. Вивчення і вдосконалення цієї 

техніки звичайно об’єднують з опануванням правильного ритму рухів, з 

освоєнням взаємозв’язку темпу і ритму. 

Удосконалювання початку проводки має полягати в тому, щоб каноїст 

виконував цей елемент відповідно до швидкості руху човна, причому захват води 

повинен забирати мінімальний час і не впливати на рівномірність ходу. 

Освоюючи цей елемент гребка, насамперед відпрацьовують правильні рухи рук, 

бо вони в основному визначають швидкість весла на захваті, а потім поступово 

підключають до роботи і тулуб. 

Рис. 19. Посадка в каное-одиночку. 
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Закріплюючи і вдосконалюючи проводку, основну увагу звертають на те, 

щоб веслувальник правильно використовував роботу тулуба (його вагу) і 

правильно поєднував тягнуче зусилля нижньої і штовхаюче верхньої руки. 

Навчання стартів. Опанування техніки веслування за лідером. Навчання 

стартів на каное слід починати з вивчення стартів «з ходу». Перші старти мають 

характер прискорень. 

На початку навчання виконують буквально кілька стартових гребків (3-4), 

потім їх кількість збільшують і розгін човна об’єднують із стартовим 

прискоренням. Слід практикувати старти за вітром і проти вітру так, щоб каноїст 

навчився вибирати вигідне положення човна на старті, а також найкращий спосіб 

відрулювання, враховуючи при цьому згадані фактори. 

Коли навчають старту на каное-двійках, керуванню човном приділяють 

особливу увагу. Зарулювання човна треба усувати негайно. 

Після того як каноїст освоїть старти з ходу, можна переходити до стартів з 

місця, поступово збільшуючи інтенсивність роботи. Набуті навички 

закріплюють в умовах, максимально наближених до змагань, – на групових 

стартах. 

Кожний каноїст повинен досконало володіти і технікою веслування за 

лідером. Цю техніку розучують звичайно в процесі тренувань із застосуванням 

веслування змінної швидкості. На початку освоюється веслування за лідером, а 

потім – на боковій хвилі від лідера. На перших заняттях каноїстів слід поділити 

на групи, у кожній по два човни. Один з каноїстів, сильніший і досвідченіший, 

виходить уперед, а другий займає позицію веденого – за кормою або біля борту 

лідера. Під час таких занять лідер пересувається із змінною швидкістю, 

погоджуючи її, звичайно, з технічними можливостями того, хто йде за ним. 

Спочатку розучується веслування за лідером по прямій, потім – із зміною 

курсу, з поворотами. 

Техніка веслування за лідером закріплюється в умовах, наближених до 

змагань. 

Освоєння командного веслування на каное. Тепер у веслуванні на каное 

немає точного поділу на веслувальників, які виступають на одиночках і на 

командних човнах. Практика показала, що найбільш результативними є каное-

двійки, укомплектовані одиночниками. Але для того щоб успішно виступати на 

каное-двійці, одиночник повинен освоїти командне веслування. Головне 

завдання при цьому, по-перше – опанувати керування човном, по-друге – 

навчитись погоджувати свою техніку веслування з технікою напарника. 

Освоєння керування човном починається з тримання його на 

прямолінійному курсі. 

Дальша робота в освоєнні командного веслування полягатиме в поліпшенні 

погодженості в роботі веслувальників, усуненні індивідуальних помилок у 

техніці, одночасності захвату води і виведенні лопатей, погодженості дій під час 

виконування поворотів і зміни курсу. 

Помилки та їх виправлення. Чи не найважливішим джерелом помилок слід 

визнати скованість тіла веслувальника. Основні причини скованості такі: 1) 
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поганий баланс, що виявляється головним чином у безопорній частині циклу, і 

2) невміння чергувати напруження і розслаблення працюючих м’язів. Отже, 

відчувши скованість, слід повільно заносити весло і зупиняти його у вихідному 

положенні, добиваючись при цьому повного розслаблення м’язів. Одночасно 

треба збільшити кількість вправ на розслаблення на суші. 

На багатомісних каное або на одиночках слід деякий час веслувати, 

підраховуючи ритм за командою викладача (спеціальні вправи для розвитку 

відчуття ритму див. вище). 

Усунути промашку, крім фіксацій точки захвату води на борту човна, 

допомагає підрахунок у момент, коли треба зробити захват води. 

Неправильне положення кисті верхньої руки є причиною малого або 

надмірного накриття лопаті. Якщо кут накриття буде великий (понад 80°), човен 

змінюватиме диферент на корму; якщо кут малий (менше 70-65°), веслувальник 

не відразу відчує опори лопаті об воду. Один із способів виправлення цієї 

помилки – веслування із зупиненням у вихідному положенні та з повільним 

заносом весла. Вправа супроводиться перевіркою правильності положення 

верхньої руки перед початком проводки і одночасності початку розгинання 

верхньої та опускання нижньої руки під час захвату води. 

Надто швидке виштовхування ручки весла вперед або випереджання 

верхньою рукою тягнучого зусилля нижньої руки теж приводить до 

неправильного кута накриття («перелому весла»). При цьому новачок не 

відчуває зменшення жорсткості опори, бо лопать і далі наражається на той самий 

опір води, але чимала частина зусилля витрачається непродуктивно. У цьому 

випадку рекомендують повільніший рух верхньої руки і зоровий контроль за 

положенням весла на проводці. 

Часто новачок прагне подовжити проводку і після того, як лопать пройде 

площину стегна опорної ноги. Щоб запобігти цій помилці, на борту роблять 

позначку, що показує кінець проводки, або подають команду в момент, коли 

треба весло виводити з води. 

Ні в якому разі не можна дозволяти веслувальникові повертати голову в бік 

робочого борту для контролю своїх рухів у другій частині проводки і під час 

підрулювання. 

Часто трапляється й така помилка, коли вагу тіла перед захватом води 

переносять на напрямну ногу. Запобігаючи цій помилці, веслувальних повинен 

ставити напрямну ногу на одному рівні з подушкою. 

Коли вихованець зупиняє весло перед захватом води або повільно починає 

проводку, треба вимагати, щоб занос він робив, прискорюючи його перед 

захватом. 

Типовими помилками в кінці проводки є: а) ослаблення зусиль, б) пронос 

весла в повітрі до корми після закінчення проводки і в) затримка весла у воді під 

час підрулювання. В усіх цих випадках слід рекомендувати раніше закінчувати 

проводку, негайно виводячи весло на вихідне положення, а також виносити 

стегно вперед до того, як лопать втратить опору у воді. 
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Освоєння техніки водного слалома і  швидкісного спуску 

Навчання новачків, які вирішили присвятити себе водному слалому на 

байдарках і каное, складається з навчання безпосередньо техніки веслування і 

подолання перешкод. 

Веслувальник повинен навчитись проходити відстані між перешкодами з 

максимальною швидкістю, вибираючи найвигідніший шлях і, чисто, не 

порушуючи правил, брати перешкоди. 

Техніку веслування вивчають за загальною схемою навчання веслування на 

байдарках і каное. Змінено тільки положення веслувальника під час веслування 

на каное. У водному слаломі він сидить на спеціальному сидінні на рівні близько 

30 см над дном човна, спираючись обома колінами на м’які підставки на дні і 

упираючись об ножний упор. У слаломі- як на байдарці, так і на каное робоче 

місце дуже міцно зв’язує веслувальника з човном, але так, що верхня частина 

тулуба вільна. 

На перших кроках навчання корисно ознайомити новачків з обома видами 

веслування,  щоб надалі кожний з них сам вибрав той вид, який йому більше 

підійде. З переходом у навчальні човни слід поступово включати в уроки ті 

елементи керування човном, до яких доведеться вдаватись, долаючи перешкоди. 

Для цього викладач або сам сідає з новачком у двійку, або садить досвідченого 

веслувальника. Самим показом тут не обійтися. Звичайно, довго вивчати техніку 

веслування в навчальних човнах немає рації, бо гоночний, більш повороткий 

човен сам є кращим учителем. 

У початковій стадії вивчення поворотів на каное особливо зручні 

багатомісні човни, в яких можна пересаджувати новачків при випробуванні 

різних способів повороту. 

В процесі навчання слід враховувати, що: 1) байдаркове весло в слаломі 

тримають руками на меншій відстані (на 1-2 долоні), ніж при гоночному 

веслуванні; 2) якщо треба змінити курс човна або зробити поворот, можливий 

перехват весла в бік тієї чи іншої лопаті. Обидва ці положення допомагають 

збільшувати важіль, коли весло упирається об воду. Під час веслування на каное 

переміщається тільки тягнуча рука. 

Підрулювати вчать спершу тими самими способами, що й на гоночних 

човнах, а потім з повертанням лопаті в кінці проводки в зворотний бік і відводячи 

при цьому корму, щоб судно стало на курс. Далі вивчаються способи 

гальмування та зміни курсу човна з використанням крену човна, веслування з 

одного боку із значним віддаленням лопаті від борту, відштовхування або 

підтягування човна до лопаті, яка має опору в човні за бортом ззаду, спереду або 

посередині. В останньому випадку човен, стоячи на місці, немов зміщатиметься 

в бік опори. Після цього вивчаються складніші повороти: з обертальними рухами 

лопаті вперед або назад, з протягуванням весла, із зміною напряму зусилля 

вздовж борту, від борту тощо в різних комбінаціях цих рухів під час просування 

човна вперед і назад (кормою вперед). 
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Треба навчити веслувальника, застосовуючи різні способи поворотів, 

прагнути, по можливості, кожним гребком не тільки повертати човен, а й 

просувати його вперед. 

Найважче керувати каное-одиночкою, де доводиться працювати веслом з 

одного борту. 

Звичайно човен важко входить у поворот, а вже далі повертається легше. 

Через те важливо навчити веслувальника на поворотах рвучко робити перші 

гребки. Коли човен пройде 2/з повороту, зусилля ослаблюють, щоб підготуватись 

до наступної зміни курсу. 

Керувати човном вчаться спочатку на спокійній воді з малою течією. Прості 

способи поворотів закріплюють, проходячи і поступово ускладнюючи 

перешкоди, розставлені в нескладних комбінаціях. Веслувальники маневрують 

на великій течії при наявності хвилі, перекатів тощо. На перших порах дистанції 

проходять, не враховуючи часу, а потім з хронометражем. 

Переходячи до занять на бурхливій воді як із слалома-гіганта, так і з 

швидкісного спуску, треба вивчити техніку ескімоського перекиду човна, тобто 

по поздовжній осі на 180 або 360°, а також способи подолання природних 

перешкод у вигляді хвилі, бистрини, перепадів води, порогів, вирів тощо. 

Проходження на трасі прямих, тобто перпендикулярних до течії, воріт не 

становить особливих труднощів. Проте, коли з трьох прямих воріт другі зміщені 

в один бік, а треті в другий, то це вже значно ускладнює їх проходження. 

Особливо важко проходити косі ворота. 

Чергування різних комбінацій перешкод, застосування різних кутів входу у 

ворота і виходу з них, розставлення воріт коло природних перешкод та ін. 

допомагатиме вдосконалювати способи керування човном і вміння брати 

перешкоди на трасах водного слалома і швидкісного спуску. 

МЕТОДИКА ТРЕНУВАННЯ 

Спортивне тренування веслувальників – організований, науково 

обґрунтований педагогічний процес, де розв’язуються завдання підвищення та 

вдосконалення загальної і спеціальної фізичної підготовки, опанування 

раціональної техніки і тактики весловоґо спорту, виховання високоморальних, 

вольових, відданих нашій Батьківщині і Комуністичній партії спортсменів. 

Методика тренування нерозривно пов’язана з методикою навчання 

веслувальників і є природним її продовженням. 

Цілорічне тренування у весловому спорті спирається на досягнення 

вітчизняної і зарубіжної науки, багаторічний досвід провідних майстрів спорту, 

тренерів і педагогів. 

У процесі систематичних тренувальних занять здійснюється: 

1) теоретична підготовка; 

2) всебічна загальна і спеціальна фізична підготовка; 

3) технічна підготовка; 

4) тактична підготовка; 

5) моральна і вольова підготовка в дусі завдань комуністичного виховання; 

6) педагогічна підготовка (формування педагогічних навичок). 
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Тренувальний процес веслувальника повинен здійснюватися на базі 

основних дидактичних принципів та фізіологічних положень і відзначатись: 

систематичністю вправляння і поступовим підвищенням навантаження із 

загальної і спеціальної фізичної підготовки; застосуванням різноманітних 

засобів та методів тренування; врахуванням індивідуальних особливостей 

спортсменів. 

Для досягнення високих спортивно-технічних показників навчально-

тренувальний процес треба здійснювати систематично і планово протягом 

усього року. 

Періодизація і зміст тренувальної роботи в системі цілорічних занять 

У різних видах веслування багато спільного і водночас кожний вид має свої 

особливості, що залежать від конструкції та класу човна, а також від дистанцій, 

на яких проводяться змагання. 

У весловому спорті застосовується перспективне й оперативне планування, 

причому в перспективних планах тренувальний процес розрахований на 2-4 роки 

і, як правило, охоплює міжолімпійські цикли, тоді як оперативне планування 

відбиває характер роботи в річному циклі, намічає періоди та етапи підготовки 

(табл. 7), навантаження і чергування їх залежно від календаря змагань, потрібні 

тренувальні заходи. 

Таблиця 7 

Річний тренувальний цикл 

Періоди Етапи підготовки 
Календарні 

строки 

Підготовчий 

1. Осінній 

2. Зимовий 

3. Весняний 

листопад – грудень 

січень – лютий 

березень – квітень 

 

Основний 
1. Передзмагальний 

2. Змагальний 

травень – червень 

липень – вересень 

Перехідний На етапи не поділяється жовтень 

 

Зазначені строки придатні для середньої смуги і можуть змінюватись 

залежно від кліматичних умов або календаря міжнародних зустрічей. Так, 

наприклад, олімпійські ігри, як правило, проводяться восени і вносять певні 

зміни в систему річного тренувального циклу. 

Характер роботи на кожному періоді та етапі підготовки має свою 

специфіку і водночас є цілісним тренувальним процесом, де перехід від одного 

етапу підготовки до другого відбувається поступово без різкого переключення 

від розвитку одних якостей до інших, а також і без різкої зміни тренувальних 

навантажень. 

Моральні та вольові якості спортсменів слід вдосконалювати весь рік, бо 

вони однаковою мірою потрібні і в ході змагань, і в щоденному тренуванні, щоб 

спортсмен міг справлятися з дедалі більшими тренувальними навантаженнями. 
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Для цілорічного тренування навантаження підвищують хвилеподібно або 

східчасто. 

Підготовчий період 

В умовах середньої смуги країни може тривати до 6 місяців. Під кінець 

цього періоду тренованість спортсмена має досягти такого ступеня, що 

забезпечив би йому необхідну підготовку для виступів у даному сезоні на 

вищому рівні, ніж минулого року. 

Осінній етап є до деякої міри контрольним і характеризує підготовку та 

можливості спортсмена напередодні сезону. Перші заняття, а їх як правило, 

буває 3-4 на тиждень, мають загальний, комбінований характер і включають: 

мішані пересування на місцевості або біг по стадіону; всілякі легкоатлетичні і 

гімнастичні вправи, що їх спортсмени виконують парами, кожний окремо, на 

снарядах і з снарядами; спортивні ігри. 

Через 2-3 тижні занять вже можна говорити про те, як просувається 

підготовка спортсменів, індивідуалізувати наступні навантаження, особливу 

увагу приділяючи найслабшим її сторонам. З грудня місяця кількість тренувань 

можна збільшити до п’яти на тиждень, акцентуючи увагу на розвитку сили та 

витривалості. Для цього проводять тренування із застосуванням штанги, гир, 

гантелей, гумових амортизаторів та ін. Досвід та експериментальні дослідження 

показують, що спроби тренувати м’язову силу без максимальних силових 

напружень неефективні. Через те застосування в тренуванні граничної і 

колограничної для тієї чи іншої особи ваги є на цьому етапі підготовки 

обов’язковим. 

Для вдосконалювання витривалості найкращим засобом слід вважати кроси 

і біг на лижах по малопересіченій місцевості в рівномірному темпі, поступово 

переходячи на складніший рельєф місцевості і посилюючи інтенсивність 

пробігу. 

Швидкість, спритність, гнучкість, координацію, стрибучість розвивають 

майже в кожному тренуванні, хоч особливого значення на цьому етапі 

підготовки їм не відводиться (табл. 8). 

Таблиця 8 

Орієнтовне чергування тренувальних занять 

у тижневому циклі осіннього періоду 

Дні Заходи Відведений час (год) 

1 Вдосконалення витривалості До 4 

2 Вдосконалювання сили » 3 

3 Відпочинок. Лазня, масаж  

4 Вдосконалювання витривалості » 3 

5 

Вдосконалювання спритності, 

координації, швидкості, 

стрибучості 

» 4 

6 Вдосконалювання сили » 2 

7 Відпочинок. Лазня, масаж  
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У веслуванні на байдарках і каное, де сила має відносно менше значення, 

ніж в академічному веслуванні, перше і четверте заняття можна присвятити 

розвиткові сили, а друге і шосте – вдосконалюванню витривалості з тією самою 

кількістю годин (табл. 9). 

Таблиця 9 

Орієнтовний зміст тренувального заняття з важкої атлетики 

для веслувальників на байдарках і каное 

№ 

п/п 
Тема занять Час, хв 

 Основна частина заняття  

1 Одиночні і парні вправи на подолання власної ваги та опору або 

ваги партнера 
20 

2 Штанга – вага 60-80% від максимальної, із збільшенням по 5 кг 

в кожному підході; виконати 5 серій, що включають: взяття 

штанги на груди, штовхання 4-2 рази, не опускаючи на підлогу; 

інтервал між серіями 2-3 хв 

15 

3 Штанга – вага 60% від максимальної, вижимання штанги ле 

жачи, 3-4 підходи по 5-6 рухів, інтервал 2 хв 
10 

4 Штанга – вага 60-80 від максимальної, ривок, 4-5 підходів по 3 

рухи, інтервал 3 хв. 
15 

5 Штанга – вага 50 кг на плечах, обертання тулуба, 2 підходи по 

8-10 рухів, інтервал 3-5 хв  
10 

6 Штанга – підтягування штанги до грудей у положенні лежачи на 

столі, 3-4 підходи по 8-10 рухів, інтервал 3 хв 
15 

7 Штанга — вага 70% від максимальної, вижимання, 2 підходи, 

кількість рухів — «до втоми», інтервал 4 хв 
10 

8 Вправи на кистезміцнювачі, вага гирі 16 кг, двічі підняти гирю 

обертанням кистей 
10 

 Загальна вага — 6-7 m  

 Разом 105 хв 

П р и м і т к а. Для веслувальників з академічного веслування в кожне заняття 

звичайно включають присідання із штангою або вагою на плечах. 

 
Проводячи заняття з важкої атлетики, лижного спорту, спортивних ігор, 

необхідно звертати увагу на техніку виконування окремих вправ та на вміння 

розслаблятися в моменти відпочинку. 

У зимовому етапі характер тренувань поступово змінюється. Основне 

завдання – набути силової та швидкісної витривалості (табл. 10). 

У лижних і бігових тренуваннях ускладнюється рельєф місцевості, 

тривалість занять дещо зменшується, а щільність та інтенсивність підвищується. 

Частіше використовуються змінні, повторні та інтервальні методи, 

фіксується час, застосовується робота «до втоми». 

Тільки робота до стомлення і переборення його можуть помітно підвищити 

витривалість організму. 
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Плануючи проведення тренувального заняття вищезазначеними методами, 

слід чітко визначити час відпочинку після виконання кожного відрізка, бо 

відпочинок потрібен не тільки для відновлення витрачених сил, а й для дальшого 

підвищення рівня тренованості організму. 

Таблиця 10 

Орієнтовне чергування тренувальних занять у тижневому 

циклі зимового етапу 

Дні Тема Час 

1 
Вдосконалювання витривалості (або швидкісної 

витривалості) 
до 3 год 

2 
Комбіноване тренування з акцентом на вдосконалювання 

силової витривалості 
» 2 год 30 хв 

3 Вдосконалення швидкісної витривалості (або витривалості) » 2 год 30 хв 

4 Відпочинок. Лазня, масаж 3 год 

5 Вдосконалювання швидкісної витривалості » 2 год 

6 Вдосконалювання сили і силової витривалості » 2 год 30 хв 

7 Відпочинок. Лазня, масаж  

 

Дбаючи про підтримання рівня сили, в тренування доцільно, як додатковий 

засіб, включати ізометричні силові вправи. Час на них не повинен перевищувати 

12-15 хв. Разове максимальне напруження має тривати 5-6 сек, оскільки менша 

або більша тривалість активного зусилля дає менший тренувальний ефект. Для 

повного навантаження тієї чи іншої групи м’язів вправи слід повторювати при 

різних кутах між ланками тіла або вибирати положення, що відповідає 

найважчим фазам циклу гребка. 

Інакше проводяться комбіновані тренування, що включають різні спортивні 

ігри. Підбирають такі вправи, які по можливості наближалися б до рухів 

веслувальника в човні і виконувалися б у високому темпі, серіями. На ігри 

(ручний м’яч, футбол) відводяться скорочені тайми при меншій кількості 

гравців. Весловий басейн або відкриту воду треба використовувати для вивчення 

та вдосконалювання техніки веслування і для розвитку спеціальної сили та 

витривалості, що зробить перехід від занять з ЗФП до занять у човні плавнішим 

і дасть можливість перейти до розвитку швидкісних якостей на воді. 

У весняному етапі до виходу команд на воду характер занять з ЗФП 

залишається без змін, а з виходом на воду основна тренувальна робота 

переноситься в човен. 

Тренування проводяться щодня, а коли є можливості, доцільно кількість їх 

збільшити до 9-10 на тиждень. 

Тренування з ЗФП проводяться 1-2 рази на тиждень, причому як самостійні 

заняття. Основна увага приділяється розвиткові швидкості та підтриманню 

швидкості і силової витривалості. Після закінчення основного тренування 

додатково виконуються 2-3 рази (по 20-30 хв) вправи на суші. Зміст цих вправ 

залежить від роботи, яку було виконано в човні. Якщо тренування в човні було 

тривалим, безперервним з акцентом на спеціальну витривалість, то додаткові 
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вправи повинні бути «вибухового» характеру, з елементами швидкості і сили. У 

цьому випадку доцільно включати баскетбол або футбол, невеликі прискорення, 

всілякі стрибкові вправи, підтягування, вправи з ядром та гирею і навіть 

штангою. 

Якщо ж у човні проводилося тренування швидкісного характеру, то 

додаткові вправи повинні містити легкий змінний біг, широку амплітуду рухів, 

що допомагають розслабленню м’язів, відновленню організму спортсмена. 

У тренуваннях на воді відновлюється і вдосконалюється техніка веслування 

на різних режимах в основних і підсобних човнах, а також розвивається 

спеціальна «веслова» витривалість. 

Період втягування з тривалим рівномірним веслуванням не повинен 

перевищувати двох тижнів. За цей час команди повинні пройти 250-280 км. 

Середня тривалість одного тренування на весняному етапі підготовки дорівнює 

18-20 км. У передзмагальному етапі основного періоду вона поступово 

знижується до 10-12 км. 

Окремо слід спинитися на використанні в тренуваннях підсобних човнів. В 

академічному веслуванні для вісімки найдоцільніше використовувати розпашні 

двійки (іноді четвірки). Тренування на невеликих човнах загострюють чуття 

човна і партнера, прискорюють виправлення індивідуальних помилок, а 

тренування у вісімці сприяють вдосконаленню швидкості, умінню виконувати 

окремі технічні елементи і весь гребок у цілому з граничною швидкістю та 

спритністю. 

Для спортсменів, що виступають на двійках і четвірках, в однаковій мірі 

треба використовувати як невеликі човни, так і більші, швидкохідні. 

На байдарках і каное в підготовчому періоді звичайно тренуються на 

човнах-одиночках. У весняному етапі невелику частину тренувань можна 

проводити на двійках, особливо веслування на каное, і на четвірках. 

Поступово до тренувальних навантажень підключаються елементи 

швидкості. Заняття стають дедалі різноманітнішими щодо змісту і характеру 

використовуваних засобів. Замість тривалих рівномірних тренувань починають 

застосовувати змінні, інтервальні та повторні методи роботи. 

Змінні тренування, як правило, включають прискорення по 10-15 гребків 

або проходження відрізків за 20-60 сек та стабілізуючих відрізків протягом 5-10 

хв. Поступово кількість порівняно інтенсивних гребків на байдарці за одне 

тренування підвищується і досягає під кінець етапу 450-600 (на каное – 250-300). 

Для перевірки фізичної підготовленості протягом усього етапу проводяться 

комбіновані контрольні змагання, куди входять нормативи з ЗФП з акцентом на 

швидкісну витривалість, швидкість, стрибково-координаційні вправи і 

спеціальні нормативи. 

Однією з форм контролю спеціальної підготовки є проведення змагань з 

гандикапом на дистанцію 3-6 км на підсобних човнах. У кінці етапу слід 

провести змагання на основній дистанції для визначення рівня і уразливих місць 

в підготовці окремих веслувальників або команди в цілому. 
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Основний період 

В основному періоді спеціальна підготовка спрямована головним чином на 

те, щоб і далі розвивати швидкість та швидкісну витривалість, удосконалювати 

техніку і тактику, досягти спортивної форми і зберігати її протягом усього 

періоду основних змагань сезону. 

Характер роботи між весняним етапом підготовчого періоду і 

передзмагальним етапом основного періоду змінюється поступово. 

У передзмагальному етапі основне завдання полягає в тому, щоб розвинути 

здатність багато разів проходити різні відрізки дистанції (до 150-200 м при 

веслуванні на байдарках та каное і до 500 м в академічному веслуванні) з 

високою, колограничною швидкістю і вміти не знижувати високої швидкості 

човна на всій гоночній дистанції. 

Змінне і повторне тренування на короткі дистанції, які проходять з 

максимально можливою на даному відрізку швидкістю, з великими інтервалами 

відпочинку (до 3-4 хв) між окремими відрізками, сприяють розвиткові швидкості 

та створенню запасу швидкості. 

Застосування змінного та інтервального методів тренування для 

проходження дедалі більшого числа відрізків із швидкістю, яка розрахована на 

заплановане в часі подолання всієї гоночної дистанції з дедалі меншими 

інтервалами відпочинку між ними, розвиває здатність проходити всю дистанцію 

з оптимально високою швидкістю. 

Таблиця 11 

Орієнтовний тижневий тренувальний цикл передзмагального етапу 

основного періоду для веслувальників на байдарках і каное, 

що спеціалізуються на короткі дистанції 

Дні Тема Час 

1 
Розвиток швидкості – повторне веслування на коротких 

відрізках (до 150 м) серіями. Додатково ЗФП 30 хв 
2 год 

2 

Змінне тренування із вдосконаленням техніки веслування 

помилок у техніці веслування я на різних режимах роботи, 

усунення індивідуальних  

2 год 30 хв 

3 

Ранок. Розвиток швидкісної витривалості – інтервальне 

веслування на відрізках 100-150 м 

Вечір. Розвиток витривалості – змінне тривале веслування (не 

вище 80% інтенсивності), вдосконалення командної техніки 

веслування 

1 год 30 хв 

 

 

2 год 

4 Загальна фізична підготовка 3 год 

5 
Розвиток швидкісної витривалості на коротких і середніх 

відрізках серіями 

1 год 30 хв 

6 
Ранок. Розвиток швидкості на коротких відрізках 

Вечір. Контрольне проходження 

1 год 30 хв 

1 год 
П р и м і т к а. Якщо команда має можливість тренуватись тільки 6 раз на тиждень, то вечірнє 

тренування третього дня замінюється ранковим, а тренування п’ятого дня – ранковим 

шостого дня. 
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Одночасно вдосконалюється техніка веслування, тренування стартових і 

фінішних прискорень, відпрацьовуються різні тактичні варіанти проходження 

дистанцій та ін. 

Ще до основних змагань сезону веслувальники повинні набути спортивної 

форми. Команди продовжують тренуватись 6-8 раз, а під час літніх канікул і 9-

10 раз на тиждень (табл. 11). 

В академічному веслуванні, як правило, один і той самий цикл можна 

зберігати на досить тривалий проміжок часу, наприклад, на весь основний 

період, змінюючи тільки навантаження окремих занять. 

За наведеним нижче циклом вже багато років працюють найсильніші 

команди країни і, як правило, добиваються високих результатів. 

 

1день 

Р а н к о в е  т р е н у в а н н я (1) 

Технічне, змінне тренування середньої інтенсивності. Досить часто 

тренування проводять у підсобних човнах. 

Завдання тренування: вдосконалювання командного веслування і ліквідація 

недоліків, що їх було виявлено в останніх контрольних змаганнях. 

В е ч і р н є  т р е н у в а н н я  (2) 

Інтервальне тренування; інтенсивність вища за середню. Удосконалювання 

витривалості і швидкісної витривалості. Обсяг швидкісної роботи в найбільш 

відповідальні етапи тренування не перевищує подвійної довжини гоночної 

дистанції (4 км). Найчастіше беруться відрізки 500 і 1000 м. На різних етапах 

тренування дистанційна швидкість і темп веслування, в якому проходять 

відрізки, будуть різні, як і інтервали відпочинку. 

2день 

Р а н к о в е  т р е н у в а н н я  (3) 

Змінно-технічне тренування середньої інтенсивності. Тренування 

проводиться здебільшого в човні. Завдання тренування: дальше 

вдосконалювання різних елементів техніки, але із швидкістю, близькою до 

максимальної. Обсяг швидкісної роботи до 2 км. 

Прискорення виконується з ходу по загрібному, тобто в той момент, коли за 

його відчуттям веслувальники перейшли на хорошу швидкість, підкоряючись 

його волі. Прискорення розраховують за кількістю гребків або за часом. 

В е ч і р н є  т р е н у в а н н я  (4) 

Повторне тренування великої інтенсивності. Вдосконалювання швидкості 

або швидкісної витривалості. Залежно від конкретно поставленого завдання 

беруть відрізки 250-1000 м (рідше до 1500 м) і інтервали відпочинку між ними. 

Визначається і метод проведення роботи. Якщо дозволяють умови водойми, 

тренування можна проводити човниковим способом, тобто після закінчення 

відрізка команда розвертається і стартує в зворотному напрямі. 

Якщо є добре розмічена дистанція і умови водойми однакові, відрізки 

можна проходити послідовно. Потім команди знову займають вихідне 
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положення і все повторюється спочатку. 

Досить часто такі тренування планують із збільшеними, зменшеними або 

змінними навантаженнями. 

Прикладами таких навантажень будуть: 

2X250 м+1000 м або 

1500 м + 100 М + 500 М або 

2 X 500 м +1000 м + 2 X 500 м. 

Підбирати й чергувати відрізки можна й іншим способом, але обсяг 

швидкісної роботи при повторному тренуванні не повинен перевищувати – 2,5-

3 км. 

3 день 

Р а н к о в е  т р е н у в а н н я ( 5 )  

Контрольне повторне тренування великої інтенсивності. Залежно від 

довжини контрольного відрізка, кількості повторень ї часу відпочинку можна 

визначати рівень швидкісної підготовки або швидкісної витривалості. У 

першому випадку найчастіше користуються відрізками в 250-500 м без 

врахування часу відпочинку; у другому – відрізками 1000-1500 м і рідше 1750 ї 

2250 м з урахуванням часу відпочинку (час інтервалу дорівнює полуторному 

часові проходження відрізка). 

Загальний обсяг швидкісної роботи дорівнює гоночній дистанції. 

В е ч і р н є  т р е н у в а н н я  (6) 

Легке технічне змінне тренування або тренування з ЗФП, або активний 

відпочинок. 

4 день 

Р а н к о в е  т р е н у в а н н я  (7) 

Комбіноване тренування з ЗФП або активний відпочинок. 

Увечері командам надається повний відпочинок 

5 день 

Р а н к о в е  т р е н у в а н н я  (8) 

Технічне і змінне тренування середньої інтенсивності. 

В е ч і р н є  т р е н у в а н н я  (9) 

Змінне або інтервальне тренування великої інтенсивності. Воно 

відрізняється від Вечірнього тренування другого дня більшою інтенсивністю і 

меншим обсягом швидкісної роботи. 

6  день 

Р а н к о в е  т р е н у в а н н я  (10) 

Контрольне тренування великої інтенсивності. 

Контрольне проходження відрізка в 1000 або 1500, або 2000 м. 

Увечері спортсмени відпочивають. 

Як уже йшлося вище, деякі основні тренування на воді треба доповнювати 

загальнофізичними вправами. Найкраще все це робити двічі в 1 і 5 тренувальні 

дні тижня. Якщо .вправи проводитимуться після ранкових тренувань, то вони 

повинні включати спортивні ігри, стрибкові вправи, підтягування, вправи з 

ядром; якщо ж увечері, коли інтенсивність тренувань на воді вища, легкий біг, 
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гімнастичні вправи з широкою вільною амплітудою, що сприяють розслабленню 

м’язів спортсмена. 

Тривалість таких вправ 20-30 хв. 

Під час інтенсивних тренувань велике значення має використання парної і 

масажу, особливо після тренувань 4 і 6 днів циклу. 

Змагальний етап. Після перших основних змагань перед веслувальниками 

стоїть завдання зберегти або поліпшити спортивні результати, не втратити 

спортивної форми на всьому етапі. 

Якщо команда виступила в перших основних змаганнях успішно, то 

тренування триває за тією самою схемою, як і на попередньому етапі, з дальшим 

підвищенням інтенсивності, В разі не досить успішного виступу основним 

змістом тренувань буде ліквідація хиб, які було виявлено в змаганні, і дальше 

вдосконалювання спортивної майстерності. 

Слід враховувати, що тренувальні навантаження в основному періоді не 

можна підвищувати безперервно, а тільки східчасто або хвилями. 

Треба завжди пам’ятати, що одноманітні циклічні рухи в спортивному 

веслуванні можуть призводити до психологічної стомлюваності, оскільки в 

тижневому циклі змагального етапу повинні дуже чітко поєднуватись періоди 

інтенсивних тренувань і відпочинку, які є складовою частиною тренувального 

процесу. 

Працездатність організму підвищується тільки тоді, коли в процесі занять 

спортсмен доходить до необхідної міри стомлення. Після того як втома, 

спричинена навантаженням, проходить, працездатність (тренованість) 

переходить на наступний, вищий ступінь. Щоб зберегти досягнутий рівень 

тренованості, а далі і ще більше його підвищити, слід наступне навантаження 

давати в момент збереження підвищеної працездатності спортсмена. 

Тижневий цикл змагального етапу характеризується такими показниками: 

1) кількість тренувань – 9-10, 2) кількість кілометрів – до 200, з них 20-30 км на 

швидкісне веслування, 3) кількість годин тренування – 15-22. 

Побудова циклу передбачає поступове збільшення інтенсивності з 

застосуванням максимальних навантажень в 4-5-му і 9-10-му тренуваннях 

тижня. Швидкісні тренування планують на різні дні тижня. Рекомендується 

спортсменів тренувати 2 дні підряд, що привчає їх до змагального режиму. 

Змінність характеру тренувальних навантажень у тижневому циклі, як і в 

усьому тренувальному процесі, з наданням часткового або повного відпочинку в 

середині тренувального тижня, є необхідною умовою для виконування роботи з 

одним-двома піками навантажень великої інтенсивності. 

Загалом цикли великої інтенсивності, які можуть повторюватися 2-3 рази, 

змінюються циклами із зниженим навантаженням (табл. 12). 

Включення по 20-30 хв ЗФП у вигляді окремих або додаткових занять після 

основного тренування в човні сприяє кращому відновленню та підвищенню 

працездатності організму спортсмена. 

 

 



95 
 

Таблиця 12 

Орієнтовний тижневий тренувальний цикл змагального етапу основного 

періоду для веслувальників на байдарках і каное, 

що спеціалізуються на короткі дистанції 

Дні Тема Час 

1 

Ранок.  Змінне тренування із вдосконаленням техніки 

командного веслування на різних швидкостях 

Вечір.  Розвиток швидкісної витривалості, інтервальне 

тренування на коротких і середніх відрізках, ЗФП після води 

20 хв. 

2 год 30 хв 

 

 

2 год 

2 

Ранок.  Розвиток швидкості, повторне тренування на 

коротких відрізках, з ходу і з старту 

Вечір.  Змінне тренування з розв’язуванням різних тактичних 

варіантів проходження дистанції 

1 год 30 хв 

 

2 год 

3 Ранок.  Загальна фізична підготовка — крос, ігри 3 год 

4 

Ранок.  Змінне тренування із вдосконаленням техніки та 

усуненням індивідуальних помилок у техніці веслування 

Вечір.  Розвиток швидкісної витривалості, інтервальне 

тренування на середніх і довгих відрізках, додаткова ЗФП 30 

хв. 

2 год 30 хв 

 

 

2 год 

5 

Ранок. Виконування тренувальних навантажень з інтервалами 

відпочинку між ними відповідно до самопочуття 

Вечір. Розвиток швидкості, повторно-змінне тренування на 

коротких і середніх відрізках, техніка передавання естафети, 

техніка стартів та ін. 

1 год 

 

 

1 год 30 хв 

6 

Ранок або вечір (стосовно до часу фінальних заїздів на 

змаганнях) 

Контрольні проходження дистанції в основних човнах 

 

 

1 год 

 

Організація тренування безпосередньо перед змаганнями  

Неправильне планування навчально-тренувальних занять у дні, що 

передують змаганням, може вплинути негативно на результати. 

Досвід підказує, що за 8-10 днів до початку змагань треба поступово 

знижувати обсяг (щодо інтенсивності) навантажень як у загальнофізичній, так і 

в спеціальній підготовці (табл. 13). За 6-7 днів до змагань проводяться 

контрольні тренування, на яких 2-3 рази підряд проходять повну дистанцію. А 

до одноразових тренувань переходять тільки за 2-4 дні до старту. 

В цілому зниження навантажень не повинно перевищувати 25-30% у 

чоловіків і 35-45% у жінок (якщо попередні навантаження були високі). 

На заняттях багато уваги приділяли спеціальним вправам силового 

характеру (до 35-55% від усього обсягу ЗФП). Разом з тим необхідно зберігати 

високу інтенсивність веслування. Цього досягають багаторазовими 

проходженнями різних за довжиною та інтенсивністю відрізків дистанції, 

додержуючи при цьому оптимальних інтервалів відпочинку між ними. Такі 
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заняття, розраховані на розвиток швидкості і витривалості, не повинні тривати 

довго. Рекомендується поєднувати їх з дальшим удосконаленням техніки і 

практики веслування. 

Таблиця 13 

Орієнтовне планування (в %) загального обсягу засобів з фізичної і 

спеціальної підготовки веслувальників у тренуваннях напередодні змагань 
Кількість днів до 

участі в змаганнях 
Засоби тренування Чол. Жін. 

8-10 

Засоби загальної 

фізичної підготовки 
20-30 25-35 

Засоби спеціальної 

підготовки 
70-80 65-75 

5-6 

Засоби загальної 

фізичної підготовки 
15-25 20-30 

Засоби спеціальної 

підготовки 
75-85 70-80 

 

Серед вправ важливе місце має займати відпрацьовування ривка із старту та 

енергійного фінішування. 

У практиці веслового спорту найбільш поширені такі два варіанти побудови 

тренувальних занять в останні два дні перед змаганнями: 

1. за два дні до старту – коротке, але інтенсивне тренування, а напередодні 

старту – повний або активний відпочинок;  

2. за два дні до старту – повний відпочинок, а напередодні старту 

проводиться коротке швидкісне тренування («настроювання») з кількома 

стартами та прискореннями (2-3) на відрізках 100-500 мз дальшим 

удосконаленням техніки веслування. 

У ці самі дні складають тактичні плани на подолання дистанції гонок. 

Тренер і веслувальники вивчають майбутніх противників. 

У передстартовий час, в день гонки спортсмен або (команда) повинен 

встигнути: 

а) перевірити якість і підготовку інвентаря, перевірити човен на ходу; 

б) пройти від місця стоянки в стартову зону; 

в) проробити необхідну розминку; 

г) повністю підготуватись до гонки на дистанцію; 

д) швидко пройти відрізок з місця старту. 

Особливості тренування в перші дні після участі в змаганнях 

Дуже важливо додержувати режиму тренування і відпочинку після участі в 

чергових змаганнях. 

Тут не може бути універсальних рішень. Багато що залежить від загального 

плану підготовки веслувальника в даному сезоні, зокрема до основних змагань, 

і від перенесених у ході змагань навантажень та показань лікарського контролю. 

У перші дні після змагання, поки свіжі ще враження, треба добре 

проаналізувати підсумки своїх виступів і накреслити заходи щодо ліквідації хиб. 

Кожний веслувальний повинен виробити звичку записувати в щоденник, в 

яких змаганнях брав участь, з ким змагався, як пройшов виступ та який показав 
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він особистий результат, які помилки були допущені та ін. Це привчає 

веслувальників самостійно оцінювати свої виступи і дає можливість створити 

чітке уявлення про спортивне зростання кожного з них, зберігши ряд важливих 

моментів, які в противному разі стерлися б з пам’яті. 

У перший день після закриття змагань веслувальники повинні відпочивати, 

у наступні 3-4 дні обсяг загального тренувального навантаження рекомендується 

знижувати на 25-40% у чоловіків і на 20-35% у жінок. Готуючи веслувальників 

до наступного виступу, тренер спочатку основну увагу повинен приділяти 

технічним тренуванням, удосконалюванню тактичних навичок і 

відпрацьовуванню загальної і спеціальної витривалості і сили веслувальників. 

До розвитку швидкості і витривалості треба повертатися поступово. Протягом 

тижня проводять 1-2 тренування на воді змінного характеру і 3-4 заняття з ЗФП 

переважно ігрового типу. 

Тренувальні заняття із застосуванням повторного і змінного методів, які 

використовуються для розвитку швидкісної витривалості, рекомендується 

планувати, в основному, в останні дні тижневого циклу. У заняття поступово 

включають невеликі прискорення високої інтенсивності. 

На швидкісні тренування в першій декаді після участі веслувальників у 

змаганнях доцільно відводити 35-40% тренувальних занять. 

Перехідний період 
Зміст занять у перехідному періоді багато в чому залежить від того, як буде 

проведено літній сезон. Перехідний період відіграє важливу роль у системі 

цілорічного тренування і значною мірою зумовлює успішність роботи в 

наступному році. 

У заняття цього періоду треба обов’язково включати: поступове зниження 

спеціального навантаження та усунення хиб у техніці веслування; збереження 

досягнутого рівня загальної фізичної підготовленості; диспансеризацію, 

лікування, відпочинок. 

Тривалі регулярні заняття і велика кількість стартів на змаганнях значно 

стомлюють веслувальників. 

Від великих навантажень до активного відпочинку треба переходити 

поступово, знижуючи навантаження і поволі зменшуючи кількість занять 

протягом 10-15 днів. Проте питома вага засобів ЗФП повинна лишатись досить 

високою, щоб новий річний цикл веслувальний міг почати на вищому рівні 

фізичної підготовленості, ніж у попередньому році. Відпочинку нервової 

системи сприяє насамперед зміна засобів підготовки, різноманітність занять, 

нові враження та ін. Старші веслувальники повинні приділяти серйозну увагу 

лікуванню, травм, профілактичному лікуванню і обов’язково пройти медогляд в 

диспансері, без якого спортсмени не допускаються до тренувальних занять 

підготовчого періоду. 

Розвиток основних фізичних якостей веслувальника і засоби тренування 

Спортивне веслування належить до видів спорту, що вимагають великих 

напружень. 
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Успішність виступу на змаганнях залежить від досконалості технічних 

навичок та розвитку фізичних якостей, які характеризують роботу 

веслувальників на дистанції. 

В академічному веслуванні дистанцію 2000 м веслувальники-чоловіки 

проходять за 6-7,5 хв у темпі 38-44 гребки за хвилину (залежно від класу човна). 

На всій дистанції вони роблять 250-300 гребків, затрачаючи на кожний зусилля 

50-70 кг, а на стартових прискореннях і стартах – значно більші. 

На байдарках дистанцію 500 м проходять за 2 хв, а 1000 м за 4 хв кількістю 

гребків відповідно 250 і 450 і зусиллям на кожному з них 15-26 кг. На дистанції 

10 000 м кількість гребків дорівнює на байдарках близько чотирьох, а на каное 

2,5 тисячі з зусиллям від 20 до 40 кг. Виконувана робота дає можливість 

добиватися на гоночних дистанціях швидкості ходу човна приблизно 15-20 

км/год. 

Як бачимо, веслувальники повинні мати як значну фізичну силу, так і 

велику витривалість, щоб довгий час затрачати великі зусилля. 

Проходячи дистанцію в гоночному темпі, веслувальники на кожен цикл 

рухів на академічних човнах затрачають 1,3-1,5, на байдарках і каное – 1,0-1,2 

сек. На робочу фазу відповідно припадає 0,5-0,6; 0,6-0,7 і 0,85-0,4 сек, а на 

початок проводки в усіх видах веслування 0,05-0,09 сек. Таким чином, щоб 

виконати ці рухи за короткий проміжок часу, веслувальник повинен мати 

швидкість, а щоб зберігати потрібний темп і високу швидкість ходу човна на всій 

дистанції, і велику швидкісну витривалість. 

Набуваючи зазначених якостей, спортсмен одночасно повинен 

вдосконалювати: 

спритність, без якої не можна правильно виконувати найскладніші 

елементи гребка; 

гнучкість, необхідну для виконування гребка з великою амплітудою; 

координацію, яка дає йому можливість технічно правильно виконувати 

гребок у цілому, використовуючи масу свого тіла на такій нестійкій опорі, як 

човен; 

чуття рівноваги, відсутність якої ускладнює командне веслування, 

порушує баланс усього човна, призводить до серйозних помилок на дистанції. 

Слід звертати велику увагу і на вміння спортсмена розслаблятись, тобто 

відпочивати під час неробочої фази гребка (підготовки), що триває менше 1 сек. 

Викладене досить переконливо показує, що тільки комплексний розвиток 

усіх фізичних якостей, передбачених планом річного тренувального циклу, дає 

можливість спортсменові, команді добиватись поставленого завдання, 

показувати високі результати. Не слід думати, що завдання можна розв’язати за 

короткий проміжок часу. Це – багаторічний процес, причому в різні роки 

тренування обсяг загальної і спеціальної підготовки може значно змінюватись. 

«Милі роблять чемпіонів», – це висловлювання С. Ферберна і на сьогодні 

залишається справедливим. Тому, щоб трохи збільшити обсяг роботи на воді (це 

особливо потрібно для веслувальників високої кваліфікації, в яких є добрий 

багаторічний фундамент загальної підготовки), команди прагнуть раніше вийти 
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на відкриту воду. Останнім часом з цією ж метою в підготовчий період, 

розрахований на набування ЗФП, були включені тренування із спеціальної 

підготовки (веслування), які вирішували два завдання; більш раннє набування 

навичок веслового характеру і різноманітність тренувального процесу. 

Орієнтовно можна рекомендувати такі співвідношення засобів тренування 

веслувальників в системі цілорічної підготовки (табл. 14). 

Таблиця 14 

Орієнтовні співвідношення засобів ЗФП і СФП веслувальників у 

системі цілорічного тренування 

№ 

п/п 

Групи 

веслувальників 

Періоди тренування 
Підготовчий Основний Перехідний Разом 

ЗФП СФП ЗФП СФП ЗФП СФП ЗФП СФП 

1 Підлітки 85 151 50 50 80 20 70 30 

2 Юнаки 80 20 40 60 70 30 65 35 

3 
Дорослі 

веслувальники-

новачки 

70 30 30 70 60 40 60 40 

4 
Веслувальники-

розрядники 
60 40 20 80 50 50 50 50 

1 Коли є весловий басейн, показники ЗФП для перших трьох груп можуть трохи зростати 

(на 5-10%). Обсяг роботи в підготовчому періоді з ЗФП четвертої групи передбачає 

використання відкритої води взимку і веслування на підсобних або основних човнах. 

 

Розвиток тієї чи іншої якості спортсмена багато в чому залежатиме від 

застосовуваних засобів. Усі вправи загальної і спеціальної підготовки 

веслувальника поділяються на вправи для загального розвитку і спеціальні. 

До групи спеціальних вправ належать: 

1. Веслування на суднах і на рухомих навчальних апаратах. 

2. Підготовчі вправи, що виконуються у веслових суднах, навчальних 

допоміжних апаратах і зимових веслових басейнах. 

3. Імітаційні та підвідні вправи на суші, з приладами і без приладів (рис.20). 

Спеціальні вправи повинні розв’язувати більшість таких самих завдань, що 

й веслування на гоночному човні. Застосування різних технічних способів 

збільшує швидкість і точність рухів 

поліпшує баланс човна, нарощує силу 

м’язів і в ряді випадків буває 

ефективнішим, ніж безпосереднє 

веслування. 

До вправ для загального розвитку 

належать: заняття іншими видами 

спорту: лижами, ковзанами, легкою 

атлетикою, спортивними іграми, 

плаванням та ін.; вправи, що 

ґрунтуються на використанні 

елементів з гімнастики, акробатики, 
Рис. 20. Вправи для веслувальника-каноїста 
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важкої атлетики, боротьби, вправи стрибкового характеру, на розтягування, різні 

естафети, рухливі ігри тощо. 

Вправи для загального розвитку треба застосовувати протягом усього 

тренування. Питома вага їх зростає з осені до весни, коли не можна проводити 

регулярних занять на відкритій воді. 

Сила та засоби її розвитку. Сезонність веслового спорту дає можливість 

розвивати силу головним чином у підготовчому періоді. Вправи із штангою та 

гирями – основний засіб її розвитку. Але при цьому треба підходити 

диференційовано до кожного спортсмена. Вибір вправ для розвитку сили є 

важливим питанням, через те дозування навантаження ми умовно визначаємо 

кількістю можливих повторень вправ на силу за один підхід. 

Залежно від завдань, на кожному етапі використовуються свої методи 

розвитку сили: 

а) повторний – повторне піднімання середньої ваги «до відказу»; 

б) максимальний – піднімання граничної і великої ваги; 

в) динамічний – піднімання середньої і малої ваги з максимальною 

швидкістю кожного руху. 

Можна вважати для спортсмена-веслувальника оптимальною підняту вагу в 

80-120 кг.  показала практика, дальший приріст сили робить його не таким 

спритним і швидким, що позначається на загальному рівні тренованості. 

Доповненням до зазначених методів є ізометричні силові вправи. 

Таблиця 15 

Кількість повторних вправ на піднімання ваги 
Умовне позначення ваги Кількість рухів за один підхід 

Гранична 1 

Кологранична або велика 2-6 

Середня 7-12 

Мала 13 і більше 

Безпосередньо в тренувальному процесі всі описані методи застосовують 

комплексно, чергуючи вправи на піднімання великої вати і малої, змінюючи при 

цьому кількість повторень тощо. 

Як підсобні заходи в процесі тренувань слід широко використовувати 

вправи з набивними м’ячами, амортизаторами, гирями на 16 і 32 кг (особливо 

корисно для веслувальників-чоло- віків в академічному веслуванні 

вистрибування з гирею з глибокого присіду). Слід широко використовувати 

гімнастичну лаву і стінку, бруси, перекладини, канат або жердину, всілякі 

гімнастичні вправи. 

Уміння виконати весь обсяг роботи за тренування багато в чому залежатиме 

від уміння розслаблятись, давати повний відпочинок працюючим м’язам під час 

інтервалів. Через те корисно включати різні вправи «на розслаблення», «на 

гнучкість» і виконувати їх з широкою амплітудою та якнайвільніше. 

Витривалість та засоби її розвитку. Витривалість – надзвичайно важлива 

якість кожного веслувальника. Вона буває загальна і спеціальна. Загальна 

витривалість є складовою частиною будь-якого тренувального процесу і 
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спрямована насамперед на поліпшення діяльності центральної нервової і 

серцево-судинної систем. 

Основну увагу розвиткові загальної витривалості треба приділяти в 

осінньому і зимовому етапах підготовчого періоду, спеціальну-частково в 

зимовому і головним чином у весняному етапах. 

Основними засобами розвитку загальної витривалості є довгочасний 

рівномірний біг, кроси з поступовим збільшенням довжини відрізків для пробігу, 

а в зимовий період – лижний спорт, легка атлетика і рідше ковзанярський спорт. 

За сезон веслувальники проходять на лижах 500-800 км. Перші тренування 

становлять 20-30 км, а наступні, коли швидкість просування значно зростає, 12-

15 км. 

Тренуватися найкраще на коловій лижні з різноманітним рельєфом; під час 

бігу та ходьби слід практикувати мішані пересування в горах (можна з 

використанням лижних палок) за заздалегідь вибраними маршрутами. 

Основні засоби для вдосконалювання спеціальної витривалості 

веслувальника – заняття у басейні і веслування на човнах. Крім розв’язання ряду 

технічних завдань, комбіновані тренування у весловому басейні, які поєднують 

різні засоби ЗФП і тривале веслування значно прискорюють підготовку 

веслувальників для виконування спеціального тренування на воді на відстані до 

250-300 км. Цього обсягу цілком досить, щоб без шкоди для здоров’я переходити 

до великих швидкісних навантажень. 

Швидкість та засоби її розвитку. У підготовчому періоді розвиткові 

швидкості ЗФП відводиться час майже на кожному тренуванні, хоч 

першорядного значення вона набуває, починаючи з заключних тренувань 

весняного етапу в період призвичаювання («вкатывание») на воді. У 

передзмагальний і змагальний етапи основного періоду ця якість 

удосконалюється засобами спеціальної підготовки. 

Вибираючи будь-яку вправу, спрямовану на розвиток швидкості, треба 

виходити з підготовленості спортсмена виконати її з максимальною швидкістю 

протягом заданого часу. Тривалість вибраної вправи залежатиме від швидкості 

окремого руху та частоти виконування циклів. 

У підготовчому періоді для розвитку швидкості застосовуються всілякі 

легкоатлетичні вправи, що виконуються в максимальному темпі, змінний і 

повторний біг на короткі дистанції, вправи із скакалкою. Слід широко 

застосовувати спортивні ігри, особливо баскетбол, ручний м’яч, хокей, 

зменшуючи чисельний склад команди до трьох-чотирьох, а іноді й двох осіб і 

заміняючи гравців через 3-5 хв. 

У лижному спорті, який широко використовується спортсменами в середній 

смузі, практикується повторне проходження дистанції по колу завдовжки до 1 

км, парні естафети, біг по місцевості з невеликим уклоном. 

Вийшовши на воду і набувши достатньої спеціальної витривалості, слід 

переходити до відновлення і дальшого розвитку спеціальної швидкості. Дуже 

зволікати на воді з переходом до розвитку швидкості не слід, бо може виробитися 

стійка навичка так званого «спокійного» веслування. 
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В процесі роботи над розвитком швидкості на воді довжину дистанцій, які 

спортсмени проходять для розвитку витривалості, поступово зменшують, а 

інтенсивність їх подолання збільшують. Рівномірний темп проходження 

дистанції змінюється змінним, у тренування вводять відрізки, які мають бути 

пройдені з вищою швидкістю, ніж уся дистанція. Так, наприклад, якщо 

дистанцію 20 км проходять з середньою швидкістю, то в неї включають 2-3 

відрізки по 2000-3000 м із швидкістю, трохи вищою проти середньої, потім 3-4 

відрізки по 1000-1500 м з інтенсивністю 65-70%, а загальний кілометраж 

тренування зменшують до 15 км і т. д. 

Тренування швидкісного характеру для розвитку швидкості проводяться на 

коротких відрізках з поступовим збільшенням інтенсивності і доводяться до 

максимальної швидкості спочатку на окремих, а потім і на серії відрізків. 

Прискорення виконуються перший час з ходу, а потім із старту. Починати треба 

з прискорень по 10-15 гребків, після чого переходити до часових прискорень в 

20-60 сек і в останню чергу працювати на мірних відрізках дистанції. Поступово 

протягом одного тренування сумарно (залежно від кількості гребків, або часу, 

або відстані) підійти до обсягу швидкісної роботи, що виконується під час 

проходження гоночної дистанції, а потім і перевищити її в сумі відрізків до 

полуторної і навіть до подвійної дистанції. 

Практика показує, що зберегти максимальну швидкість академічного човна 

вдається на відрізку в 200, максимум 250 м, після чого вона поступово спадає. 

Дослідження Є. Ульріх, М. Моржевикова показують, що швидкість проходження 

відрізка 100 м вища від швидкості проходження 500 м на 13-15%, а проти повної 

дистанції 2000 м на 20-25% («запас швидкості»), Отже, відрізки в 100-500 м 

найбільше підходять для розвитку швидкості. 

Дослідженнями (С. Клевак, В. Видайко, С. Фомін) доведено, що на 

байдарках і каное максимальну швидкість вдається підтримувати в середньому 

не більше від 22-26 сек, тобто на відрізках не більш як 120-150 м, залежно від 

типу човна (табл. 16). Отже, на відрізках понад 150-200 м роботу для розвитку 

швидкості проводити недоцільно. 

Таблиця 16 

Середні дані часу зберігання максимальної швидкості та її величини 

Клас 

суден 

Спортивний 

розряд 

веслувальників 

_ 

t 
Qt 

_ 

v 
Qv 

S`мм/сек у 

графічних 

одиницях 

К-2 м/с 22,5 2,1 42,5 2,5 956,25 

К-2 І 24,1 5,8 40,5 2,0 976,05 

К-1 м/с 21,8 3,4 39,8 2,3 867,64 

К-1 І 23,3 3,6 37,6 2,8 876,08 

С-2 м/с 25,3 0,4 37,2 3,1 941,16 

С-1 м/с 23,9 0,1 33,0 2,0 788,70 

 

У весловому спорті для веслувальників особливо важливе значення має 

сумарна якість швидкісної витривалості, тобто здатність пройти дистанцію з 
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високою (гоночною або дистанційною) швидкістю. Працюючи над розвитком 

швидкості, слід кожен відрізок або серію відрізків проходити з максимальною 

швидкістю, причому інтервали відпочинку даються більші (до 4-6 хв). 

Швидкісну витривалість розвивають у такому темпі, щоб кожний відрізок 

або серію відрізків спортсмен проходив із швидкістю трохи нижчою проти 

максимальної (85-90%), поступово зменшуючи при цьому інтервали відпочинку. 

Тоді кожний наступний відрізок проходитиметься при недовідновленні, тобто не 

повному відпочинку із залишковими явищами стомлення від попередньої 

роботи, що сприятиме зростанню швидкісної витривалості. 

У тренуваннях використовуються як короткі, так і середні та довгі відрізки, 

що в сумі перевищують дистанцію в 2-3 рази. У веслуванні на 10 000 м сумарну 

довжину відрізків можна доводити до 2/3-
3/4 дистанції. 

Швидкість на відрізках розраховують, виходячи із запланованого часу, за 

який команда повинна пройти дистанцію. Так, наприклад, якщо для байдарки-

одиночки планується 4 хв, то відрізки по 100 м веслувальник повинен проходити 

за 24 сек. кожний, відрізки в 200 м за 48 сек. і т. д. Зрештою, поступове 

збільшення суми відрізків і зменшення інтервалів відпочинку дасть можливість 

підійти до запланованого результату. Треба зауважити, що швидкісне 

веслування визначається швидкістю ходу човна, а не реакцією організму на 

виконану роботу. Так, до швидкісної роботи треба відносити проходження будь-

якого відрізка із затратою енергії від 70% інтенсивності і більше. Проте водночас 

будь-яка вправа технічного порядку, що виконується з високою інтенсивністю 

(наприклад, веслування самими руками з укороченим під’їздом в академічному 

човні) до розряду швидкісної роботи не належить, хоч фізіологічні зрушення при 

цьому в організмі значні і пульс іноді частішає до 140-160 ударів за хвилину. 

Обсяг швидкісної роботи в човнах для розвитку швидкості та швидкісної 

витривалості в цілорічному циклі тренування має дорівнювати 20-25% від 

загального кілометражу, у підготовчому періоді – 12-15%, в основному – 30-35%, 

а в окремих тижневих циклах під час підготовки до змагань може доходити до 

45-50%. 

Спритність, гнучкість та засоби їх розвитку. Для вдосконалення 

зазначених якостей спеціального часу не відводиться. Цим займаються весь рік 

з дещо більшим акцентом у підготовчому періоді. 

Для розвитку спритності використовуються складнокоординаційні 

гімнастичні рухи, спортивні і рухливі ігри, акробатика тощо. 

Корисними для веслувальника будуть всілякі стрибкові вправи. починаючи 

від стрибків з місця в довжину та висоту і кінчаючи різними підстрибами 

(останні включені в контрольні нормативи з академічного веслування). 

Для вдосконалювання спритності в човні застосовуються різні вправи, як, 

наприклад, вставання в академічному човні (або каное) після кількох сильних 

гребків і сідання, веслування в порядку номерів, якщо тільки решта спортсменів 

тримає весла в повітрі, веслування із заплющеними очима, ескімоський перекид 

у байдарці та ін. 
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Для розвитку гнучкості на початку кожного заняття використовують різні 

вправи з вільною і широкою амплітудою рухів. Вправи на гнучкість (або на 

розтягування) мають бути по можливості схожі з наступними вправами 

тренування, але виконувати їх треба з більшою амплітудою і серіями. 

Основними для розвитку гнучкості веслувальників будуть різні масові 

вправи для тулуба і ходіння вгору по похилій площині для збільшення рухомості 

гомілковостопних суглобів. 

Фізичні якості не існують ізольовано, а є окремими сторонами рухової 

діяльності веслувальника. Розвиток у процесі тренування будь-якої з них не 

може не вплинути на підвищення інших. 

Для перевірки комплексного розвитку всіх якостей спортсмена слід 

регулярно, не рідше один раз на місяць, проводити контрольні змагання із 

загальної підготовки, включаючи в програму нормативи, що характеризують ті 

якості, розвиткові яких приділялась переважна увага на даному етапі підготовки. 

 

Методи тренування на воді 

Основними методами тренування на воді є: 1) рівномірний; 2) змінний; 3) 

повторний; 4) інтервальний; 5) контрольний. 

Для всіх методів, крім рівномірного, характерні зміни інтенсивності 

веслування в ході одного заняття, хоч тривалістю робочих відрізків, інтервалами 

відпочинку, тривалістю і різноманітністю комбінацій вони значно відрізняються 

один від одного. 

Рівномірний метод. Досить часто застосовується на воді на перших 

тренуваннях. Відзначається тим, що сприяє відновленню загальнотехнічних 

навичок і спеціальної витривалості, вдосконаленню командного веслування. 

Досить часто застосовується на початку літнього сезону. На наступних етапах 

тренування використовується дуже рідко і може бути рекомендований як 

активний відпочинок, або при значних технічних порушеннях у командному 

веслуванні. 

Змінний метод – найбільш універсальний, оскільки сприяє як 

удосконаленню рухових якостей, так і техніки веслування на різних режимах 

роботи. Залежно від завдань тренування та характеру побудови занять, змінний 

метод може допомагати вдосконаленню спеціальної і швидкісної витривалості 

та суто швидкісних якостей. 

Змінне веслування з однаковим успіхом використовується на різних етапах 

підготовки команд. Воно є переходом від рівномірного веслування до наступних 

повторних та інтервальних тренувань. 

Для змінного методу характерні: 

а) чергування веслування високої або середньої інтенсивності з 

веслуванням малої інтенсивності; 

б) плавні переходи від роботи з однієї на іншу інтенсивність; 



105 
 

в) визначення кінця і початку прискорення самопочуттям команди або 

технічним виконанням окремих елементів гребка. 

Дистанція тренувань може коливатися в межах 8-10 до 25-30 км, причому 

величину прискорень установлюють або за кількістю гребків (20 спокійно + 30 

сильно + 10 перехідних; можуть бути й інші варіанти), або за часом (60 сек 

спокійно + 30 сильно і т. д.), або за довжиною відрізка. Перші два способи 

застосовуються частіше, а третій через відсутність розмірених відрізків значно 

рідше. 

Сумарна довжина відрізків, що їх треба пройти з великою інтенсивністю, 

змінюється залежно від завдань тренування. 

Можливі й інші варіанти тренування змінним методом: встановлюється 

тільки довжина відрізків, а час відпочинку не визначається; прискорення 

виконуються на відрізках неоднакової довжини, причому їх послідовність може 

мати зростаючий, спадний або змінний характер, наприклад: (6х30 сек+3х1 хв) х 

3 хв (цей самий варіант можна виконувати і в зворотному порядку або із 

зворотним повільнішим зниженням); серії відрізків змінного веслування 

намічають, не обмежуючи інтервалу відпочинку між ними. 

Вибір того чи іншого варіанта змінного тренування залежить від сугубо 

індивідуальних завдань, поставлених перед командою. 

Наведений вище приклад зростаючого змінного планування якнайкраще 

розв’язує питання розвитку високої стартової швидкості (6х30 сек), наступного 

виходу з неї (3х1 хв) і закріпляє високий середній хід команди (3 хв). Змінний 

метод у тренувальний процес можна включати через 2-3 тижні після виходу 

команди на воду і використовувати аж до закінчення змагального етапу. 

Повторний метод є основним для розвитку швидкості та створення запасу 

швидкості. 

При повторному методі використовують відрізки коротші, ніж основна 

гоночна дистанція, але швидкість їх проходження значно вища проти 

дистанційної (часто максимальна). 

Найчастіше (наприклад, в академічному веслуванні), коли застосовують 

повторний метод, використовуються відрізки в 250 і 500 м, що дає можливість 

підтримувати колограничну швидкість. Іноді для розвитку швидкісної 

витривалості беруть відрізки 1000-1250 і навіть 1500 м, які більше сприяють 

розвиткові швидкісної витривалості. У веслуванні на байдарках і каное 

найчастіше використовують відрізки 50-200 м для розвитку швидкості і відрізки 

300-500 м для розвитку швидкісної витривалості. 

Сумарна довжина відрізків може бути 1-4 км в академічному веслуванні і 1-

2 км у веслуванні на байдарках і каное. 

Після виконання кожного робочого відрізка іде інтервал активного 

відпочинку. Його тривалість повинна забезпечити повне відновлення 

працездатності організму з тим, щоб не знижувати швидкості повторних 
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відрізків. Проте тренування припиняють, якщо з кожним наступним відрізком 

швидкість спадатиме і результат ставатиме значно гіршим. 

Для оцінки і планування результатів проходження відрізків повторним 

методом можна орієнтуватися на встановлений практикою або розрахунковим 

шляхом час, який веслувальники повинні показувати в умовах гарної погоди на 

воді без течії. Так, наприклад, в академічному веслуванні можна виходити ось з 

яких часових показників (табл. 17). 

Показником готовності команди для переходу до наступного етапу є її 

здатність проходити повний відрізок, не порушуючи техніки та злагодженості 

веслування, з різницею часу «кращого» і «гіршого» в 2-3 сек. 

Інтервальний метод останнім часом дуже поширився. Він 

характеризується поступовий, від заняття до заняття, скороченням тривалості і 

числа інтервалів відпочинку, які заповнюються веслуванням у повільному темпі 

або вправами в човні. При цьому загальна тривалість інтенсивного веслування 

не повинна бути меншою, ніж повна гоночна дистанція. Зменшуючи інтервали 

відпочинку, слід підготовити себе немов до безупинного проходження повної 

гоночної дистанції. 

Найбільш ефективним є інтервальний метод у кінці передзмагального і на 

початку змагального етапів основного періоду. Він розвиває у спортсмена 

швидкісну витривалість, чуття дистанційної швидкості, але повинен 

підкріплюватися в потрібній мірі повторними тренуваннями для розвитку 

швидкості. Якщо співвідношення буде порушене, то зростання дистанційної 

Таблиця 17 

Таблиця результатів на відрізках і повній дистанції 

в академічному веслуванні 

Вид човна Довжина відрізків, м 

250 500 1000 2000 

Чоловіки 

Вісімка 39-41 сек 
1 хв 20 сек- 

1 хв 23 сек 

2 хв 48 сек- 

2 хв 50 сек 

5 хв 48 сек- 

5 хв 52 сек 

Четвірка без стернового 41-43 сек 
1 хв 26 сек- 

1 хв 32 сек 

3 хв 02 сек- 

3 хв 06 сек 

6 хв 15 сек- 

6 хв 20 сек 

Четвірка з стерновим 42-45 сек 
1 хв 30 сек-

1 хв 34 сек 

3 хв 08 сек- 

3 хв 12 сек 

6 хв 22 сек- 

6 хв 25 сек 

Двійка парна 41-43 сек 
1 хв 29 сек-

1 хв 33 сек 

3 хв 10 сек- 

3 хв 14 сек 

6 хв 28 сек- 

6 хв 32 сек 

Одиночка 43-45 сек 
1 хв 32 сек-

1 хв 36 сек 

3 хв 22 сек- 

3 хв 26 сек 

6 хв 55 сек- 

7 хв 00 сек 

Двійка без стернового 43-45 сек 
1 хв 32 сек-

1 хв 36 сек 

3 хв 20 сек- 

3 хв 24 сек 

6 хв 48 сек- 

6 хв 52 сек 

Двійка з стерновим 48-50 сек 
1 хв 40 сек-

1 хв 45 сек 

3 хв 32 сек- 

3 хв 36 сек 

7 хв 16 сек- 

7 хв 20 сек 
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Жінки 

Вісімка 44-46 сек 1 хв 32 сек-

1 хв 34 сек 

3 хв 10 сек- 

3 хв 15 сек 

 

Четвірка парна 
45-47 сек 

1 хв 36 сек-

1 хв 40 сек 

3 хв 20 сек- 

3 хв 24 сек 

 

Двійка парна 46-48 сек 
1 хв 40 сек-

1 хв 44 сек 

3 хв 28 сек- 

3 хв 32 сек 

 

Одиночка 48-50 сек 
1 хв 46 сек-

1 хв 50 сек 

3 хв 48 сек- 

3 хв 52 сек 

 

Четвірка розпашна 
47-49 сек 

1 хв 38 сек-

1 хв 42 сек 

3 хв 26 сек- 

3 хв 00 сек 

 

 

Контрольний метод. Застосування контрольного методу можливе з самого 

початку передзмагального етапу, коли команди самостійно (без спаринг-

партнера) проходять різні відрізки з заданою або навіть максимальною 

швидкістю, що дає можливість визначити їхню швидкісну підготовку та рівень 

швидкісної витривалості. Обов’язковою умовою для виявлення рівня 

підготовленості тих чи інших якостей є фіксування часу через кожні 250-500 м. 

На передзмагальному і особливо змагальному етапах підготовки 

контрольне змагання слід проводити разом з іншими командами. 

Найбільш поширені такі три способи проведення контрольних змагань. 

Перший, коли старт беруть однотипні команди, приблизно однакової 

підготовленості або човни різного класу, але з невеликою різницею в швидкості 

руху, наприклад, байдарка-одиночка чоловіча і байдарка-двійка жіноча, четвірка 

з стерновим і двійка парна, одиночка і двійка без стернового та ін. 

Другий, коли стартують човни різних класів і відповідно до їх швидкісних 

можливостей встановлюються часові фори з таким розрахунком, щоб до фінішу 

вони могли підходити одночасно. Приклад таких часових фор показано в табл. 

18. 

Таблиця 18 

Часові фори для академічних човнів на дистанції 2000 м 

Човен 
Часова фора (в сек) від 

першого човна 

Часова фора (в сек) від 

попереднього човна 

Двійка з стерновим 0 0 

Одиночка 12-15 12-15 
Двійка без стернового 25-30 12-15 

Двійка парна 50-55 25-30 
Четвірка з стерновим 55-60 6-10 

Четвірка без стернового 65-70 6-10 
Вісімка 90-100 30-35 

 

Третій, коли дистанцію проходять з двома й більше противниками, тобто 

коли контрольована команда йде повну дистанцію, а її спаринг-партнерами є 

кілька команд, що проходять тільки окремі відрізки дистанції. Таким чином, хоч 
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основній команді і протистоять слабші противники, але на коротких відрізках 

вони можуть підтримувати високу середню швидкість, команди. 

Уміло розставляючи спаринг-партнерів по етапах, можна розв’язувати різні 

тактичні завдання: в одному випадку основну увагу звернути на те, щоб різко 

пройти стартову або фінішну пряму, в другому – якусь середню дільницю 

дистанції. 

Описані вище методи контрольних тренувань корисно в різних варіантах 

застосовувати і в заняттях на суші, наближаючи характер тренувань 

підготовчого періоду до змагального. 

Контрольні іспити із загальної і спеціальної спортивної підготовки 

Контрольні нормативи встановлюються для визначення рівня тренованості 

спортсменів на різних етапах їх підготовки. Ті чи інші досягнення дають 

можливість виявити позитивні і негативні сторони підготовки спортсменів, 

своєчасно внести зміни в тренувальний процес. 

Усі вправи, що застосовуються в процесі контрольних іспитів, можна 

поділити на кілька груп, що характеризують переважний розвиток окремих 

якостей або їх поєднання. 

Для проведення контрольних іспитів з ЗФП можна застосовувати, 

наприклад, для веслувальників-чоловіків такі вправи: 

1. Для визначення розвитку сили – будь-яку вправу, де результат 

визначатиметься підніманням максимальної ваги, перемаганням найбільшого 

опору та ін., як, наприклад, ривок, штовхання штанги, присідання з вагою, 

підтягування штанги до грудей тощо. Для порівняння результатів веслувальників 

різних вагових категорій може бути використаний показник відносної сили (на 1 

кг ваги спортсмена). 

2. Для визначення рівня розвитку швидкості – біг на 60 і 100 м, біг униз по 

схилу, біг на лижах на відрізках 300-400 м, веслування на відрізках 150-250 м 

(залежно від класу човна) та ін. 

3. Для визначення витривалості – біг на стадіоні або крос на 3000 або 5000 

м, біг на лижах на 15 км, веслування на 10-20 км на час. 

4. Для визначення спритності – виконування різних складних щодо 

координації вправ у заданий час, подолання смуги перешкод та ін. 

5. Для визначення силової витривалості – підтягування на перекладині, 

вижимання на кистях, а також усі вправи для визначення розвитку сили, але з 

вагою 40-70% від максимальної для кожного спортсмена. Спортсмен має 

виконати вправу максимальну кількість разів у заданому або довільному темпі, з 

однією й тією самою амплітудою рухів. 

6. Для визначення швидкісної витривалості – біг на стадіоні 1500 м, біг на 

лижах 5-10 км (залежно від умов ковзання). 

7. Для визначення швидкісно-силової витривалості застосовуються ті самі 

вправи, що й для вимірювання сили, але з вагою 30-50% від максимально 

можливої для кожного спортсмена. Можна рекомендувати також стрибки 

поштовхом обох ніг через предмет заввишки 30-50 м, повторне веслування на 
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час на середніх та довгих відрізках із заданим інтервалом відпочинку, 

контрольне проходження гоночної дистанції. 

Як правило, контрольні змагання із загальної і спеціальної підготовки 

тривають один-два, рідше три дні. їх завдання – привчати спортсменів до 

багатоденної боротьби, уміння правильно розподіляти сили в змаганні. 

Контрольні нормативи встановлюють на певний період (найкраще 

міжолімпійський чотирирічний цикл), причому вони повинні відбивати 

зростання основних показників. 

Нормативи із загальної підготовки диференціюються залежно від 

спортивного розряду, віку та основних антропометричних даних спортсмена. 

Контрольні нормативи складають змагальним методом на максимальний 

результат у кожному нормативі. Під час виконування вправ слід звертати увагу 

на правильне технічне їх виконання. 

Складання контрольних Нормативів слід проводити регулярно, не рідше ніж 

один раз на місяць, змінюючи програму змагань залежно від завдань етапу. В 

окремих випадках змагання можна проводити за скороченою програмою, 

включаючи в неї вправи тільки однієї групи. 

Програма змагань не повинна бути насиченою і, як правило, складається при 

одноденному змаганні з 3-4 вправ, а при дводенному – з 5-7. 

Триденні змагання проводять, як правило, комбінованого характеру, тобто 

поряд з нормативами загальної підготовки включають нормативи і з спеціальної 

(веслової) підготовки. 

З виходом на відкриту воду виникає необхідність контролювати рівень 

розвитку спеціальних фізичних якостей безпосередньо в процесі веслування1. 

Так, наприклад, спеціальна витривалість, яка потрібна для початкових тренувань 

на воді, визначається здатністю команди провеслувати в повільному темпі 

дистанцію 20-30 км (залежно від класу човна) і трохи пізніше, не змінюючи 

техніки веслування, пройти в середньому темпі 5-10 км. 

Показником рівня розвитку швидкісної витривалості є вміння команди 

виконати встановлений контрольний норматив на всій дистанції і правильно 

розподілити сили по її відрізках. 

Цій самій меті служать багаторазові проходження відрізків дистанції 

повторним або інтервальним методом з дистанційною або колограничною 

швидкістю. Сумарна довжина відрізків може дорівнювати 1,5-3 гоночним 

дистанціям. 
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ТАКТИЧНА І ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ 
У пошуках шляхів до перемоги на водних трасах далеко не останню роль 

відіграє тактична і психологічна підготовка спортсмена. 

Тактична підготовка 

Тактика – це сукупність форм і способів боротьби за перемогу в змаганнях. 

Використовуючи свої фізичні і технічні можливості, а також уразливі сторони 

противника, спортсмен розв’язує основне завдання – здобути перемогу. 

Тактична підготовка веслувальника передбачає: 

а) вивчення загальних основ тактики спортивної боротьби стосовно до 

вибраного виду веслування, а також вивчення тактичного досвіду найсильніших 

спортсменів; 

б) розробку та розучування різних тактичних варіантів, прийомів, 

способів у процесі навчально-тренувальних занять і змагань; 

в) тренування наміченої розкладки швидкості веслування на граничній 

дистанції для досягнення запланованого результату; 

г) удосконалювання вміння швидко й доцільно переключатися в ході 

змагань з одних тактичних прийомів на інші; 

д) вироблення вміння відчувати швидкість і переключатися з однієї 

швидкості на іншу під час веслування в різних гідрометеорологічних умовах; 

е) розучування і тренування старту і стартового прискорення, а також 

фінішного прискорення і фінішного кидка; 

є) вивчення варіантів і прийомів групової тактики веслування; 

ж) розробку тактичних планів стосовно до наступних змагань з 

урахуванням: сил суперників, їх технічної, фізичної, тактичної та вольової 

підготовленості; гідрометеорологічних умов гонок; наміченого графіка 

проходження дистанцій та ін; 

з) розбір та аналіз виступів у змаганнях, правильні висновки на 

майбутнє. 

Навчання спортсменів тактики провадиться за допомогою лекцій, бесід, 

перегляду кінофільмів, читання спеціальної літератури, аналізу технічних 

результатів змагань, освоєння тактичних прийомів на спільних тренуваннях, 

прикидках і змаганнях. 

Спортивна тактика веслувальника – уміння змагатися з противником. її 

головне завдання – найдоцільніше використати сили та можливості спортсмена. 

Тактичні вміння веслувальника дають йому змогу ефективніше використовувати 

свою спортивну техніку, фізичну, моральну і вольову підготовленість, свої 

знання та досвід у боротьбі з різними противниками в різних умовах. 

Тактична підготовка веслувальника включає: 

а) набування спеціальних теоретичних знань; 

б) навчання певних тактичних і комбінаційних прийомів; 

в) навчання вміння правильно оцінювати ситуацію, яка складається під 

час змагань, і знаходити оптимальні тактичні рішення. 
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У теоретичній частині спортсмен протягом усього року готується до 

центрального змагання сезону (Європи, світу, олімпійських ігор). Треба, щоб він 

був ознайомлений з водоймою, де відбуватимуться змагання, силою та 

напрямком вітрів, величиною хвилеутворення, погодою; основними 

противниками, їх уразливими і сильними сторонами, умовами проведення 

змагання (на скільки днів розрахована програма, скільки приблизно буде команд, 

скільки разів на день доведеться брати участь у гонках). 

Усі ці відомості потрібні для того, щоб, урахувавши майбутні умови 

боротьби, відповідно побудувати свою підготовку, намітити і відпрацювати ряд 

несподіваних для противника контр-прийомів, які сприяли б досягненню успіху. 

Практична підготовка здійснюється безпосередньо в човні і складається: 

1) з визначення та апробування тих тактичних завдань, які команда 

може взяти на озброєння; 

2) тренування і вдосконалювання окремих тактичних прийомів 

боротьби в ході тренувань і спарингів; 

3) проведення змагань за наперед наміченим тактичним планом із 

застосуванням відпрацьованих варіантів боротьби на дистанції (відрив від 

противника на тій чи іншій дільниці дистанції, несподівані спурти та ін.); 

4) участь у спарингах та змаганнях без наперед накресленого 

тактичного плану з наданням права стерновому і команді розв’язувати тактичне 

завдання оперативно, залежно від ситуації, застосовуючи той чи інший, 

відпрацьований на тренуваннях, тактичний маневр. 

Чим різноманітнішою буде тактична підготовка команди і вміння 

здійснювати її в процесі змагань, тим більше в неї шансів добитись успіху і 

виграти змагання. 

Намічаючи ту чи іншу тактику боротьби на дистанції, треба враховувати: 

а) склад заїзду і силу основних противників у ньому; 

б) важливість заїзду (тобто чи є цей заїзд попереднім, утішливим чи 

напівфінальним) і місце, яке повинна зайняти команда, щоб мати право брати 

участь у наступному турі боротьби; 

в) умови командного заліку, тобто чи є змагання особистими або 

командними. 

Практика найбільших змагань показує, що правильна оцінка своїх 

можливостей і можливостей команди противника, посильність завдання, а не 

«приціл» на перше місце, дають можливість спортсменам добиватись найкращих 

результатів, повніше використовувати свої можливості. 

Тактичних способів боротьби багато. Проте ретельний аналіз швидкості 

проходження окремих 500-метрових відрізків дистанції дав можливість 

визначити чотири способи, які особливо часто практикуються на змаганнях. 

1. Спринтерське проходження з акцентом на високу швидкість першої 

половини дистанції. Ставиться завдання швидким стартом і наступним тривалим 

прискоренням очолити гонку, відірватися від противника. 

Така тактика застосовується в попередніх заїздах з розрахунком на те, що 

енергійний старт деморалізує противника і він десь у середині дистанції 
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припинить боротьбу. Завдяки цьому буде зекономлено частину сил для 

наступних заїздів. 

2. Прискорене проходження другої половини дистанції, особливо її 

фінішного відрізка. До цього способу можуть вдаватись досвідчені, вольові 

спортсмени, які добре знають свої можливості, силу і досконало володіють цією 

тактичною зброєю. 

Він вимагає від спортсменів великої витримки для того, щоб, займаючи 

другу або третю позиції в гонці, вибрати слушний момент для поступового 

нарощування швидкості і заключного фінішного кидка. Така тактика найбільш 

поширена в гонках на невеликих човнах – одиночках і двійках. 

3. Прискорене проходження окремих відрізків дистанції. Цей варіант 

ведення гонок застосовується найчастіше. Він має два різновиди: 

а) частими спуртами підтримувати високу швидкість човна або 

спробувати вимотати сили противника на дистанції. Як правило, такі 

прискорення обмежуються 10-15 гребками і повторюються на різних відрізках 

дистанції; 

б) застосовувати один-два вирішальних і тривалих спурти з тим, щоб 

добитися значної переваги. Найчастіше такі 

спурти застосовуються на третьому 500-метровому відрізку, коли в 

більшості команд настає «мертва точка» і помітно знижується швидкість. 

Такий тактичний варіант можна рекомендувати добре підготовленим 

командам, які широко застосовують у своїй підготовці методи змінної і, 

особливо, інтервальної підготовки. 

Проходження дистанції спуртами дуже складне як щодо техніки 

виконування, так і щодо фізичного навантаження. Користуватись спуртами в 

гонці можна, тільки спершу розучивши і випробувавши їх. Головне – ривок, який 

треба виконувати посиленням гребка. У змаганнях цей варіант застосовують: а) 

коли йдуть із старту, щоб відірватись від противника; б) для створення переваги 

по дистанції; в) для відриву від противника по ходу дистанції; г) для вимотування 

сил противника; д) для вивчення противника. 

4. Ведення гонки стосовно до противника. Досить поширене в практиці 

і застосовується в гонці з маловідомими противниками, у попередніх заїздах, у 

перших змаганнях сезону, коли ще повністю не відпрацьовано свій тактичний 

план гонки і команда не має відповідної підготовки. 

Проходження дистанції при різних тактичних варіантах мають свої 

особливості: 

а) часова різниця між першою і другою половинами дистанції буде 

найбільшою при «спринтерському» варіанті проходження дистанції (13,2 сек); 

найбільшою буде й різниця в швидкостях (0,57 м/сек) між найкращим першим 

500-метровим відрізком і найгіршим – останнім; 

б) найменша часова різниця між першим і другим відрізками дистанції 

(2,8 сек) і найменша різниця в швидкості (0,5 м/сек) буде в тому разі, коли 

дистанцію проходять, акцентуючи увагу на другу половину дистанції; 
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в) і, нарешті, проміжне місце між цими варіантами займає проходження 

дистанції спуртами. При цьому різниця в часі становитиме 9 сек, а швидкості – 

0,54 м/сек. 

Таким чином, на різкі зміни швидкостей йде більше роботи, а економічність 

від них нижча, ніж від підтримання сталої швидкості.   

Та незважаючи на це, дуже поширений наступний графік проходження 

дистанції, характерний для комбінованої тактики. Пройшовши стартову 

п’ятисотку з достатньо високою швидкістю, команди десь у середині дистанції 

помітно знижують швидкість, що виявляється і в нижчому темпі веслування. 

Почавши другу половину дистанції, спортсмени, переборюючи настання 

«мертвої точки», вольовими зусиллями прагнуть не допустити дальшого 

зниження швидкості. Швидкість або зберігається, або помалу спадає. 

На фінішному кидку веслувальники використовують всю ос- гачу сил, 

знаючи, що саме тут здебільшого вирішується доля змагань, і їм вдається дещо 

збільшити швидкість човна. 

Така схема проходження дистанції характерна для комбінованої тактики, 

яку, як правило, і застосовують висококваліфіковані команди. 

Тактика рівномірного проходження дистанції характерна для 

веслувальників з доброю загальнофізичною підготовленістю, стабільністю в 

роботі, врівноваженою психікою, упевненістю в собі. Усі ці особливості 

виробляються в команди у процесі цілеспрямованої підготовки та регулярних 

виступів у змаганнях протягом не менш як 3-5 років. 

Рівномірне проходження дистанції забезпечує найпродуктивніше 

використання можливостей команди і може застосовуватися в будь-яких умовах 

змагань. 

Для рівномірного проходження дистанції спортсмени разом з тренером 

складають перед гонкою графік проходження дистанції в часі, враховуючи при 

цьому всі свої можливості. 

Тактику гонок слід будувати насамперед залежно від довжини дистанції. 

Так, у гонках на короткі дистанції змінювати курс руху човна забороняється. 

Спортсмени, що беруть участь у гонках, наприклад, на 500 і 1000 м, проходять 

дистанцію, не впливаючи на хід інших човнів і, в свою чергу, не використовуючи 

хвилю від човнів противників. На цих дистанціях веслувальний розраховує 

тільки на свою підготовку і тактичні плани, пов’язані з розстановкою сил на 

дистанції та особливостями стартуючих противників. 

Тактика на дистанції 10 000 м у веслуванні на байдарках і каное має свої 

відмінності, що диктуються як довжиною дистанції, так і правилами змагань на 

ній. 

Дистанція 10 000 м має три кола з п’ятьма поворотами. Протягом перших 9 

км команди можуть зближатись і використовувати різні способи боротьби. На 

останній прямій діє правило 5 м (командам не дозволяється зближатись менш як 

на 5 м). 

Ось чому важливо виділити два тактичні прийоми: використання хвилі 

попереднього човна і проходження поворотів. 
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Для того щоб спортсмен міг використовувати хвилю човна, що йде 

попереду, він повинен мати тонко розвинене м’язове чуття; володіння цим 

прийомом дає можливість використовувати тягнуче зусилля від хвилі 

попереднього човна і знижувати затрати зусиль на просування свого. При цьому 

можна виділити навперемінне лідирування і перестроювання. 

При навперемінному лідируванні спортсмени за домовленістю між собою 

по черзі стають лідерами гонки, міняючись місцями. Не знижуючи швидкості під 

час виходу на останню пряму, вони розходяться і ведуть дальшу боротьбу 

самостійно. 

В процесі гонок перестроювання веслувальників проходить самостійно з 

урахуванням їхніх сил та можливостей. Коли треба, спортсмен прагне зайняти 

вигідніше положення в групі або ж вийти з «мішка», що його утворює кілька 

човнів, які йдуть попереду. Якщо перевага в швидкості у спортсмена достатня, 

він, перетинаючи хвилю під прямим кутом по малому радіусу, виходить уперед. 

Якщо швидкість низька, спортсмен змушений обходити веслувальника, що йде 

попереду, вже по великому радіусу. Дійовим прийомом є обгін лідера одночасно 

двома човнами. Найефективнішими є тактичні прийоми, що використовуються 

на поворотах. Крім особистих тактичних прийомів, на повороті застосовуються 

колективні заходи боротьби з найбільш небезпечними противниками. Так, два 

човни однієї команди цілком можуть боротись з човном іншої команди: один з 

них намагається відвести човен противника на більший радіус, тим самим даючи 

можливість другому човнові вільно виходити вперед. 

Тактичних прийомів на поворотах можна застосовувати багато. Звичайно 

боротьба за поворот починається на підході до нього за 150-200 м. Усі прагнуть 

пройти поворот по найменшому радіусу. Лідери гонки намагаються «скинути з 

хвилі» своїх переслідувачів і вийти вперед. Прагнуть виправити своє становище 

і гонщики, що відстають. На повороті можна нав’язувати такі ситуації, які 

утруднять противникові можливість виконати його тактичні плани. 

Вибираючи будь-який з тактичних варіантів проходження дистанції, треба 

враховувати і тактичну підготовленість противника. Тактика дасть позитивні 

результати в тому разі, якщо використаний прийом буде несподіваним для 

противника. Не слід застосовувати той самий тактичний план гонки в повторній 

зустрічі з противником. Кожне змагання треба аналізувати, даючи оцінку 

виступові як своєї команди, так і інших учасників. Будь-які змагання повинні 

бути школою тактичної зрілості команд, бо тільки в таких умовах зростатиме 

тактичний досвід спортсмена. 

Психологічна підготовка 

Весловий спорт ставить високі вимоги не тільки до технічної, фізичної і 

тактичної, а й до психологічної підготовки спортсменів. Без цього не можна 

добитись високих результатів у змаганнях. 

Великі змагання, сильні учасники, жорстка конкуренція, – все це нерідко 

призводить до того, що добре підготовлені спортсмени, які показують на 

тренуваннях високі результати, несподівано програють слабшому противникові, 

зокрема не можуть виконати на дистанції жодного тактичного маневру. При 
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інших однакових умовах останнім часом великого значення став набувати 

фактор нервово-психічного стану спортсмена, в якому, очевидно, криються 

значні невикористані резерви підвищення спортивних результатів. 

Психологічна підготовка веслувальника має полягати насамперед у 

вихованні в нього таких вольових якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, 

упертість, витримка та самовладання, сміливість і рішучість. 

Для того щоб ефективно впливати на психологічний стан спортсмена, до 

роботи з командами слід залучати лікарів-психологів, які після уважного 

вивчення особистості спортсмена в конкретних умовах напередодні 

відповідальних змагань допоможуть тренерові підвести його до змагання в 

найбільш сприятливому нервово-психічному стані, що гарантував би виступ у 

змаганнях на рівні його найкращого тренувального результату. 

Готуючи команду до змагань, особливо велику увагу необхідно звертати на 

два основні моменти: 

1. Треба звільнити спортсмена напередодні гонок від зайвого 

напруження, запалити його великим бажанням брати в них участь і вселити в 

нього впевненість у перемозі. Адже досить часто, на жаль, доводиться 

спостерігати, як за кілька днів до змагання спортсмени втрачають апетит, погано 

сплять, стають надто дразливими або, навпаки, сонливими, млявими. 

Спортсмени багато разів у думці уявляють собі проходження гонок, ставлячи 

себе і команду противника в різноманітні гоночні ситуації. До дня змагання вони 

«перегоряють» і вже бувають неспроможні показати свій кращий результат. 

2. Допомогти спортсменам у вирішальний момент сконцентрувати і 

виявити свої найкращі якості для досягнення перемоги. Уміло обрана тактика 

гонки, обізнаність із силами та можливостями противника, – усе це відіграє не 

останню роль у досягненні успіхів. 

Успіх спільної роботи тренера і лікаря можливий тільки в тому разі, якщо 

вона проводитиметься регулярно, у тісному контакті і обов’язково з тим 

основним контингентом, який виступатиме в змаганнях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-

ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЮНИМИ ВЕСЛУВАЛЬНИКАМИ 
Весловий спорт у загальній системі фізичного виховання молоді займає 

одне з провідних місць. У нашій країні проводиться планомірна підготовка юних 

спортсменів через дитячі та юнацькі спортивні школи при міських і обласних 

відділах народної освіти, комітетах фізичної культури і спорту міст та областей, 

а також через спортивні школи ДЮСШ. 

Методика роботи з юними веслувальниками має свої специфічні 

особливості. 

Питання раціонального навчання техніки веслування і тренування юнаків є 

одним з найактуальніших в успішному вирішенні проблеми дальшого розвитку 

вітчизняного веслового спорту. 

Підготовка кваліфікованих спортсменів має здійснюватися вже з юнацького 

віку відповідно до можливостей зростаючого організму з метою всебічного 

поліпшення здоров’я, а також виховання високих моральних і фізичних якостей 

юнаків та дівчат. У зв’язку з цим конче потрібен уважний підхід до юних 

спортсменів, постійне враховування особливостей росту всіх органів та систем 

молодого організму. 

Як відомо, організм підлітків характеризується значним приростом усіх 

показників фізичного розвитку. 

Так, зріст хлопчиків і дівчаток від 12 до 15 років збільшується в середньому 

від 128-145 до 148-157 см, що веде до значних змін у пропорціях тіла. Порівняно 

швидше збільшення росту опорно-рухового апарата дещо утруднює рухи 

підлітків, бо в них виникає деяка невідповідність між довжиною кінцівок і 

скоротливою силою м’язів. Це негативно позначається на їх швидкості і може 

ускладнювати Освоювання техніки гребка. 

Поряд із зростом збільшується і вага тіла, в основному, за рахунок розвитку 

м’язової системи. Найбільший приріст м’язової сили припадає на вік від 4 до 17 

років. Помітно збільшується і життєва місткість легень. 

У підлітковому періоді серцево-судинна система зазнає ряду серйозних 

змін. Частота серцевих скорочень у цей період дещо знижується: так, наприклад, 

у хлопчиків 12-15 років вона знижується від 78-82 до 74-76, а юнаків 16-18 років 

– до 68-72 ударів за хвилину. 

Відповідно з віком у підлітків збільшується і хвилинний об’єм крові. У 15-

16-річному віці він досягає 3000-3150 мм, а в 16-18-річних – 3100-3300 мм, 

наближаючись до показників дорослої людини. 

Значно змінюються частота і глибина дихання, об’єм хвилинної легеневої 

вентиляції і життєвої місткості. Так, частота дихання з віком поступово 

зменшується, досягаючи у 12-14-річних хлопчиків і дівчаток 20-22, 15-16-річних 

юнаків і дівчат – 18-20 і 17-18-річних – 16-19 дихань за хвилину, тоді як глибина 

дихання збільшується: у 12-16-річному віці вона зростає з 180 до 350 мм, а в 17 

-18 років – від 380 до 430-460 мм. У цих вікових періодах спостерігається значне 

зростання об’єму хвилинної вентиляції: так, у 15-16 років вона досягає 4800-5600 

мл. 
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Відбувається дальший розвиток функції центральної нервової системи. 

Десь у 17-18 років в юнаків створюються передумови для інтенсивніших 

вправ, спрямованих на підвищення рівня загальнофізичної підготовки та 

вдосконалювання в техніці веслування. 

Важливим моментом в юнацькому віці є період статевого дозрівання. 

Особливого значення в цей період набуває виховна робота, уміння викладача 

керувати різноманітною діяльністю юнака в спорті і навчанні. 

Ефективність навчання та тренування юних веслувальників багато в чому 

залежить від правильного планування навчального процесу, від змісту і 

раціонального застосування методів, засобів, в яких враховуються вікові 

особливості вихованців, завдання виховання, а також техніка освоюваного виду 

веслового спорту. 

У зв’язку з поетапним розвитком організму до юних веслувальників різних 

вікових груп треба ставити й різні вимоги. Підготовку юних спортсменів не слід 

форсувати і передчасно наближати до навантажень старших вікових груп і тим 

більше до навантажень провідних веслувальників: у роботі з юнаками особливо 

гостро слід ставити питання про розумне обмеження, правильне дозування та 

чергування тренувальних навантажень різної інтенсивності. 

Різнобічне поєднання загальної і спеціальної фізичної підготовки з 

безпосереднім навчанням техніки веслування допомагає освоєнню навчального 

матеріалу, а широке коло застосовуваних засобів підвищує інтерес до занять. 

Удосконалювання форм і функцій організму, рухових навичок, техніки 

веслування можливе тільки тоді, коли заняття проводяться систематично і 

регулярно. 

У навчанні юних веслувальників особливе значення має наочність. Зорове 

сприймання допомагає створенню чіткого уявлення про структуру рухів. 

Сприймання поліпшується, якщо трохи сповільнювати швидкість показуваних 

рухів і акцентувати увагу на окремих деталях їх виконування та на причинах 

допущених помилок. 

Формування навичок в юнаків має ту особливість, що деякі рухи, які 

закріплюються в період освоювання техніки веслування, не повинні 

ускладнювати згодом перехід до техніки, що її застосовують дорослі 

веслувальники. З самого початку навчання важливо добитися правильної роботи 

весла у воді як щодо напряму, так і щодо амплітуди. Для цього частіше 

використовують легкі човни, на яких юні веслувальники значно швидше 

освоюють техніку веслування. 

Особливості техніки веслування юних спортсменів 

Основна трудність техніки веслування полягає в тому, що складні рухи 

доводиться виконувати в умовах нестійкої опори. Результати у веслуванні 

залежать від тісного взаємозв’язку фізичної і технічної підготовленості юнаків. 

Для юних спортсменів вивчення кінця і початку проводки є одним з 

найважливіших і найважчих моментів навчання. Якість освоєння цих частин 

гребка, в основному, відрізняє новачка від майстра. Особливо важливо це в 

академічному, народному веслуванні та веслуванні на ялах. У веслуванні на 
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байдарках захват має особливе значення, бо веслування виконується з двох боків 

човна і кінець гребка з одного боку човна є початком з другого. Усі ці складні 

елементи техніки зумовлюють спрямованість і послідовність у навчанні юнаків 

техніки веслування. Так, дослідження, що їх провели співробітники Київського 

інститутів фізичної культури  показали, що юним спортсменам з академічного 

веслування на оволодіння фазою проводки (упору) весла у воді та на закінчення 

гребка потрібно більше двох років. Аналогічні дані зафіксовані в роботі з юними 

байдарочниками. Виявилось, що, незважаючи на доступність техніки веслування 

на байдарках, юнаки окремі фази гребка засвоюють в різні строки. Наприклад, 

на освоєння початкової фази гребка (підготовка до гребка) вони затрачають від 

1,5 до 2 років, на техніку занурювання лопаті весла і проводки весла 

(безпосередньо гребок) – рік. А таку фазу гребка, як закінчення проводки 

(виведення лопаті весла з води), юнаки освоюють близько двох років і більше. 

Для міцного закріплення навичок у техніці веслування їм потрібно щонайменше 

3-4 роки. 

Принципових відмінностей між технікою веслування юнаків і дорослих 

спортсменів не існує. Проте наші дослідження показують, що технікою 

веслування з усіх видів веслового спорту юнаки оволодівають значно швидше, 

ніж дорослі. Помічено також, що загальна структура рухів у них однакова. 

Відмінність тільки в послідовності навчання та в тренуванні. 

Тренування юних веслувальників 
Тренування юних веслувальників має багато своїх специфічних 

особливостей.   Це  насамперед   стосується  питань   нормування  тренувальних  

Таблиця 19 

Орієнтовна періодизація цілорічного навчально- тренувального процесу 

для юних веслувальників 

Періоди Етапи Юні веслувальники вікових груп 

тренування молодша середня старша 

Підготовчий 

Осінньо-зимовий 

(І етап) 

з 1 грудня 

до 1 січня 

з 15 листопада 

до 1 січня 

з 15 листопада 

до 1 січня 

Зимовий 

(ІІ етап) 

з 1 січня 

до 1 березня 

з 1 січня 

до 15 лютого 

з 1 січня 

до 10-15 лютого 

Зимово-весняний 

(ІІІ етап) 

з 1 березня 

до 20 травня 

з 15 лютого 

до 15 травня 

10-15 лютого до 

30 квітня 

Основний 

Весняний 

(передзмагальний) 

з 20 травня 

до 30 червня 

з 15 травня до 

30 червня 

з 1 травня 

до 30 червня 

Літній 

(змагальний) 

з 1 липня до 

15-20 

вересня  

з 1 липня до 15-

20 вересня 

з 1 липня до 1-10 

жовтня 

Перехідний – 

з 15-20 

вересня до 1 

грудня 

з 15-20 вересня 

до 15 листопада 

з 1-10 жовтня до 

15 листопада 
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навантажень, розвитку рухових якостей швидкості, сили, витривалості, 

швидкісної витривалості, спритності, а також використання засобів та методів 

тренування. 

Тренувальний процес юнаків ще тісніше зв’язаний з навчанням, ніж у 

дорослих. Підготовка юних веслувальників триває весь рік і інтенсифікується на 

підставі загальних положень періодизації навчально-тренувального процесу 

(табл. 19). 

У підготовчому періоді основну увагу приділяють різнобічному фізичному 

розвитку юнаків. Тривалість занять може змінюватись і в окремі дні становити 

від 45-60 хв до 120-180 хв (табл. 20). Занять планується від двох до чотирьох на 

тиждень. 

 Таблиця 20 

Тривалість тренувальних занять з юними веслувальниками 

Вік юних 

веслувальників 

Періоди цілорічних занять 

підготовчий, 

хв 
основний, хв перехідний, хв 

13-14 років 
хлопчики 

дівчата 

45-60 

45 

60-90 

50-60 

з юними спортсменами 

всіх вікових груп 

заняття проводять у 

формі прогулянок, 

екскурсій, 

короткочасних походів 

та занять з загально-

фізичної підготовки 

15-16 років 
юнаки 

дівчата 

70-90 

60-80 

90-120 

80-100 

17-18 років 
юнаки 

дівчата 
90-120 120-180 

 

У підготовчому періоді з 2-4 занять на тиждень, запланованих для даного 

контингенту, одне звичайно буває комплексним з ЗФП і СФП, а решта тільки з 

загальної фізичної підготовки. 

Тепер цілком доведено, що високих результатів у веслуванні можна досягти 

тільки при раціональному поєднанні загальної і спеціальної підготовки в усі 

періоди тренування. У зв’язку з цим рекомендується уважно підходити до тих чи 

інших засобів тренування на всіх етапах цілорічної підготовки юних 

спортсменів. Орієнтовний розподіл засобів тренування юних веслувальників 

наведено в табл. 21. 

В процесі тренування більше уваги приділяти різнобічній загальнофізичній 

підготовці юнаків. 

У підготовчому періоді поряд із вправами з загальнофізичної підготовки 

рекомендується застосовувати вправи з спеціальної фізичної підготовки, які 

сприяють швидшому формуванню рухових навичок у веслуванні та розвиткові в 

юнаків і дівчат якостей, які необхідні для того чи іншого виду веслового спорту. 
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Таблиця 21 

Орієнтовний розподіл засобів тренування для юних веслувальників 

(у процентному відношенні до загального часу на місяць) 

 

Місяці 

тренування 

Вправи з загальної 

фізичної підготовки 

(%) 

Вправи з спеціальної фізичної 

підготовки 

Застосування 

спеціальних вправ 

спортсмена-

веслувальника 

Застосування 

веслування на 

човнах на 

відкритій воді 

13-14 
років 

15-16 
років 

17-18 
років 

13-14 
років 

15-16 
років 

17-18 
років 

13-14 
років 

15-16 
років 

17-18 
років 

грудень 85 83 75 15 17 25 — — — 

січень 80 75 60 20 25 40 — — — 

лютий 70 68 46 30 32 54 — — — 

березень 70 65 51 30 35 49 — — — 

квітень 50 36 32 25 19 18 25 45 50 

травень 35 25 15 20 13 10 45 62 75 

червень 20 15 10 10 10 5 70 75 85 

липень 15 10 8 10 10 4 75 80 88 

серпень 15 10 8 10 10 4 75 80 88 

вересень 35 20 20 10 15 10 55 65 70 

жовтень 

І половина 
55 40 32 20 15 28 25 45 40 

ІІ половина 100 100 56 — — 24 — — 20 

листопад 100 100 90 — — 10 — — — 

Тренувальні заняття в цьому періоді будуються і проводяться також за 

певними тижневими і декадними циклами (табл. 22). 

Таблиця 22 

Орієнтовний тижневий цикл тренування юних веслувальників 

у підготовчому періоді 

Етапи 

тренування 

Дні тижня 
понеділок вівторок середа четвер п'ятниця субота неділя 

Осінньо-

зимовий 
ЗФП 

в
ід

п
о
ч
и

н
о
к

 

ЗФП 

в
ід

п
о
ч
и

н
о
к

 

ЗФП 

в
ід

п
о
ч
и

н
о
к

 

відпочинок 

Зимовий ЗФП Заняття у 

весловому 

басейні 

ЗФП 

Зимово-

весняний 
ЗФП ЗФП 

тренування 

на воді 

 

Стан фізичної і функціональної підготовленості визначається тим, як юні 

веслувальники виконують спеціалізований комплекс вправ на силу, швидкість, 

спритність і витривалість. 
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Тренування в основному періоді – найвідповідальніший етап у цілорічній 

підготовці юнаків з веслування. Тренувальні заняття на воді починаються в 

квітні. Питома вага занять зростає поступово, з місяця в місяць (див. табл. 21). 

Орієнтовну кількість і загальний зміст тренувальних занять наведено в табл. 23. 

Таблиця 23 

Тренувальні заняття з юними веслувальниками в основному періоді 

Місяці трену 

вальних 

занять 

Число занять 

Загальний 

кілометраж на 

воді 

Співвідношення 

вправ і 

веслування на 

швидкість (в %) 

13-14 
років 

15-16 
років 

17-18 
років 

13-14 
років 

15-16 
років 

17-18 
років 

13-14 
років 

15-16 
років 

17-18 
років 

травень 12-14 16-18 16-20 20-30 60-80 110-150 10-12 14-16 16-18 

червень 12-16 16-20 18-24 60-80 100-120 120-180 14-16 18-20 20-25 

липень 16-18 20-24 22-28 70-100 140-170 180-250 20-25 25-30 30-38 

серпень 16-18 22-28 24-30 70-110 120-165 220-240 30-35 35-38 35-40 

вересень 10-12 16-22 18-24 50-60 80-100 220-240 14-16 16-18 18-20 

жовтень 8-10 12-16 16-20 30-40 60-80 80-120 8-10 12-14 14-16 

Перші заняття на воді відводяться лише на вивчення, відновлення та 

вдосконалювання техніки веслування. У цей час не рекомендується 

захоплюватись веслуванням на швидкість. Тільки через 5-6 занять можна 

включити невеликі (по 15-20 гребків) прискорення. Потім поступово можна 

переходити до інтенсивного веслування на довших відрізках. 

У цьому періоді набуває великого значення уміле застосування засобів 

тренування з спеціальної фізичної підготовки з вправами ЗФП. Для прикладу 

наводимо порівняльний обсяг навантаження в тижневому циклі тренування із 

включенням у заняття вправ ЗФП і СФП (табл. 24). 

Таблиця 24 

Порівняльний обсяг фізичного навантаження в тижневому циклі 

тренування юнаків з академічного веслування з різним поєднанням засобів 

ЗФП і СФП 

Обсяг навантаження 

Зміст 
без загальної фізичної 

підготовки 

з окремими заняттями 

3 ЗФП 

у комбінованих 

заняттях 

Число тренувальних 

занять 
5 4-6 5 

ЗФП — 1-2 4 
веслування в човні 5 3-4 5 

Тривалість (год)     
ЗФП  2-2,5 1,5-2 

веслування в човні 9-11 8-10 9-11 
Пройдений шлях (км) 40-42 30-32 38-40 

Зміна ваги 

веслувальників (кг) 
1,1-13 1,2-1,3 1,3-1,5 
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На тренуваннях юних веслувальників у передзмагальному етапі основного 

періоду особливу увагу слід приділяти розвиткові таких якостей, як швидкість, 

спритність і швидкісна витривалість. 

Для розвитку швидкості та швидкісної витривалості тренуються на 

відрізках від 30-50 до 400-500 м і більше (табл. 25), причому співвідношення 

коротких відрізків із середніми і довгими дорівнює приблизно 3:1. Важливо при 

цьому додержуватись оптимальних інтервалів відпочинку між проходженнями 

окремих відрізків на швидкість. Так, при інтервалах відпочинку 3-5 хв 

розвивається переважно швидкість, а при менших інтервалах (30 сек-2 хв) 

успішно розвивається швидкісна витривалість. 

Таблиця 25 

Відрізки, які слід брати для розвитку швидкості і швидкісної витривалості 

в юних веслувальників 

(% від загального кілометражу швидкісної роботи) 

 

В
е
с
л

у
в

а
л

ь
н

и
к

и
 

Відрізки 

дистанції, м 

Місяці тренування 

у
 с

е
р

е
д
н

ь
о
м

у
 

за
 о

с
н

о
в

н
и

й
 

п
е
р

іо
д

 

т
р

а
в

е
н

ь
 

ч
е
р

в
е
н

ь
 

л
и

п
е
н

ь
 

с
е
р

п
ен

ь
 

в
е
р

е
с
е
н

ь
 

Дівчата до 150-200 28-30 20-25 18-20 15-18 12-15 20-25 

Юнаки до 180-250 35-40 25-30 20-25 18-20 15-20 25-30 

Дівчата до 300-350 20-25 20-25 20-25 25-30 25-30 20-25 

Юнаки до 350-400 25-30 25-30 25-30 30-35 30-32 25-30 

Дівчата 
до 400-450 

і біл. 
10-15 18-20 18-20 20-25 18-20 18-20 

Юнаки 
до 450-500 

і біл. 
15-20 20-25 20-25 25-30 20-25 20-25 

Дівчата Повна 

дистанція 

6-8 8-10 12-15 8-12 8-10 10-12 

Юнаки 8-10 10-15 15-20 10-15 10-12 12-15 

 

Швидкісні якості найефективніше розвиваються, коли використовується 

циклічна форма тренування, особливо напередодні участі в змаганнях. В процесі 

застосування циклічної форми тренування організм юнаків легше справляється з 

підвищеними фізичними навантаженнями. На рис. 21 показано дані відновлення 

деяких функцій у юнаків після тренувальних занять з веслування. 

Тренувальних занять в основному періоді планується шість на тиждень 

тривалістю від 60 хв до 2-2,5 год. 
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Рис. 21. Показники відновлення функцій організму після тренувальних занять з 

веслування: 

1. Пульс під час повторного і інтервального методів тренування; II. Пульс під час 

змінного методу тренування; ПІ. Легенева вентиляція під час повторного і інтервального 

методів тренування; IV. Легенева вентиляція під час змінного методу тренування; V. Затримка 

дихання під час змінного методу тренування; VI. Затримка дихання під час повторного і  

методів тренування; А — Втрати ваги веслувальника під час змінного методу тренування; Б 

— Втрати ваги веслувальника під час повторного І інтервального методів тренування. 

 

Для прикладу наведемо тижневий цикл тренування юних веслувальників в 

основному періоді при п’ятиразових тижневих заняттях: 

понеділок – вдосконалювання техніки веслування; 

вівторок – розвиток швидкості з використанням змінного методу 

тренування; 

середа – розвиток швидкості повторним методом тренування, проходження 

окремих відрізків дистанції з місця та із старту; 

четвер – відпочинок; 

п’ятниця – розвиток спритності і швидкості з використанням змінного 

методу тренування; 

субота – контрольне тренування. Проходження дистанції в цілому або 

частинами; 

неділя – відпочинок. 

У підготовці юних веслувальників використовуються всі основні методи 

тренування, проте перевага віддається змінному методові. 

У роботі з юними спортсменами в тижневому циклі занять основного 

періоду методи тренування доцільно застосовувати в такій послідовності: 

першого дня – змінний або рівномірний метод; другого дня веслувальники 

вивчають техніку і вдосконалюються в ній, виконують вправи на розвиток 

рухових якостей; третього – повторний метод тренування для розвитку 

швидкості та швидкісної витривалості. 

А ось орієнтовний тижневий план тренування з академічного веслування 

для юнаків третього року навчання. 
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Понеділок. Удосконалювання в техніці веслування. Метод тренування – 

змінний. Тривалість заняття – 120 хв. Загальна фізична підготовка після 

веслування в човні, – біг на дистанцію 2,5-3 км, силові вправи і вправи на 

розтягування та розслабляння м’язів тулуба. 

Вівторок. Розвиток швидкості. Метод тренування – змінний. Прискорення 

під час ходу човна. Швидкісна робота – 1,5 довжини основної дистанції. 

Інтенсивність веслування – висока. Вправи з загальнофізичної підготовки в 

процесі розминки і в заключній частині занять – по 15-20 хв. 

Середа. Розвиток швидкісної витривалості. Метод тренування – повторний 

і змінний. Прискорення з місця та із старту. Обсяг навантаження – 1,5 довжини 

основної дистанції. Розминка – помірна. 

Четвер. Відпочинок. Спеціалізована розминка. 

П’ятниця. Розвиток швидкості. Удосконалювання в техніці веслування на 

швидкість. Тривалість заняття – до 110 хв. Загальна фізична підготовка – 

виконування вправ після веслування на човнах (біг, силові вправи на 

розтягування та розслабляння м’язів тулуба). 

Субота. Тренування на основній дистанції. Метод тренування – 

контрольний. Загальна фізична підготовка здійснюється до виїзду і після 

веслування на човнах (по 15-20 хв). 

Неділя. Відпочинок. 

Цікаво відзначити, що дозоване навантаження із застосуванням різних 

методів тренування викликає в юнаків різні функціональні зрушення, про що 

свідчать дані наших досліджень, наведені в табл. 26. 

Таблиця 26 

Відновлення фізіологічних функцій у юнаків після тренувальних занять 

на байдарках з застосуванням змінного (І) і повторного (II) методів 

Показники 

Вихідні дані Дані після заняття, через 

І ІІ 
0 5 хв 10 хв 15 хв 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Легенева 

вентиляція, л/хв 
5 6 22 28 11 12 10 8 5 5 

Затримка 

дихання, сек 
40 36 19 11 26 18 38 32 45 41 

Пульс за 10 сек 13 14 22 25 18 20 15 17 14 17 

Артеріальний 

тиск (мм.рт.ст.) 
128 134 162 154 120 118 114 110 118 126 
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Як показує практика та спеціальні дослідження, найскладнішими щодо 

виконання, а отже, і щодо розв’язання поставлених завдань у тренуваннях є 

рівномірний і інтервальний методи. Зберігати сталий темп і ритм веслування 

навіть на короткий час (7-10 хв), є для юнаків першого і другого року навчання 

важким завданням. 

Підвищенню ефективності тренувальних занять і результатів на змаганнях 

допомагає розминка. У практиці роботи з юними спортсменами 

використовуються розминки інтенсивні і повільні. В інтенсивну розминку 

включають такі вправи, як вільне катання – 10 хв, старти по 15 гребків – 5 хв, 

прискорення з ходу по 15 гребків, дворазове проходження на повну силу відрізка 

250 м з наступним активним 10-хвилинним відпочинком. Помірна розминка 

складається з вільного катання – 15 хв, 5-разового прискорення з ходу довільної 

тривалості, відпочинку – 10 хв. 

Різні за своєю спрямованістю розминки по-різному впливають на 

функціональний стан юних веслувальників. Так, інтенсивна розминка трохи 

поліпшує результати проходження повних, дистанцій, зберігаючи у 

веслувальників досить добре самопочуття при помірно виявлених ознаках 

стомлення. Після розминка з помірним навантаженням дещо зростає час 

подолання повних дистанцій. Веслувальники також почувають себе помітно 

втомленими. Через те в процесі тренування треба уважно підходити не тільки до 

дозування тренувальних навантажень, а й до вибору раціональніших за формою 

та змістом розминок як перед заняттями, так і перед участю в гонках на 

змаганнях. 

В основному періоді, особливо в його змагальному етапі, юні спортсмени 

беруть систематичну участь у змаганнях. У зв’язку з цим під час проведення з 

юнаками та дівчатами змагань з веслування рекомендується точно додержувати 

норм навантажень. 

У змагальному етапі можна збільшувати число тренувальних занять до 

шести, а іноді й до семи-восьми на тиждень. При цьому їх тривалість не повинна 

перевищувати 60-90 хв, бо інтенсивність цих тренувань вища, ніж у 

попередньому етапі. Відрізки і повні дистанції проходять з максимальною та 

коломаксимальною (80-90%) інтенсивністю. Велику увагу приділяють, 

вдосконалюванню техніки веслування, закріплюючи її саме тоді, коли 

веслування проходить на високому темпі і ритмі. Багато часу відводиться на 

виховування та розвиток тактичних навичок, а також психологічної підготовки 

юних спортсменів. 
 

ВЕСЛОВИЙ СПОРТ У ДОБРОВІЛЬНИХ СПОРТИВНИХ 

ТОВАРИСТВАХ, У СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ І 

ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ 

Основна маса спортсменів з веслового спорту в країні виховується через 

спортивні секції в колективах фізичної культури добровільних спортивних 

товариств і організацій, а також у спортивних клубних командах учбових 

закладів. 
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Весловий спорт у колективах фізичної культури. 

Навчально-тренувальний процес здійснюється відповідно до положення про 

спортивні секції колективів фізичної культури при ДЮСШ і відомствах, а також 

на основі програми з веслового спорту для цих секцій. Заняття організовуються 

і проводяться у відділах з відповідних видів веслового спорту. Майбутніх 

вихованців комплектують у групи, залежно від статі, віку та ступеня загальної і 

спеціальної фізичної підготовленості. Навчальні групи створюють з числа 

новачків, спортсменів-розрядників та осіб літнього віку. Веслувальники старших 

спортивних розрядів об’єднуються в окремі групи. 

Навчально-тренувальний процес у секціях під керівництвом штатних 

тренерів та громадських інструкторів триває цілий рік. Навчання і тренування 

спортсменів у секціях має здійснюватися відповідно до методичних положень та 

вказівок, викладених у попередніх розділах. Проте слід зауважити, що тренери, 

виходячи з конкретних умов та обстановки, в навчально-тренувальний процес 

можуть (і повинні) вносити відповідні зміни та доповнення, які ефективно 

сприяли б підготовці спортсменів- веслувальників. 

Спортивні секції з веслування повинні мати такі навчальні документи: 

програму, навчальний план, річні графіки розподілу навчального матеріалу по 

місяцях і періодах занять, розклад занять. Облік усієї роботи в секції веде сам 

тренер у спеціальному журналі (щоденнику). 

Тренери спортивних секцій повинні систематично дбати про підготовку 

громадських інструкторів та суддів з веслового спорту. Семінарські заняття, на 

яких готують громадських інструкторів і суддів, проводяться перед початком 

основного і підготовчого періодів тренування. Планують до двох занять на 

тиждень, тривалістю від 2 до 4 годин. Наприкінці семінару вихованці складають 

залік та екзамени з пройденого матеріалу. Екзамени на здобуття звання судді по 

спорту складаються колегії суддів при міській федерації веслового спорту. 

Якщо роботу над озброєнням спортсменів-веслувальників ДЮСШ 

педагогічними знаннями та навичками в процесі навчання та тренування буде 

поставлено добре, потреба в спеціальних семінарах для підготовки громадських 

інструкторів і суддів з веслування відпадає. Для цього веслувальників привчають 

помічати помилки під час виконування одного-двох (не більше) елементів 

техніки гребка, потім – знаходити причини цих помилок. 

Після кожного спостереження за технікою веслування окремих спортсменів 

вихованці під керівництвом тренера вчаться аналізувати помилки, обговорювати 

шляхи виправлення їх. Так само можна формувати і інші вміння (пояснення, 

показ, виправлення помилок, спостереження за окремими веслувальниками і 

командою веслувальників у цілому, суддівство тощо). 

Усі, хто виховується в секціях веслового спорту ДЮСШ і відомств, можуть 

набувати і теоретичних знань з веслування. Елементарний матеріал з цих питань 

рекомендується викладати з 10-15-хвилинних бесідах на початку занять (уроку) 

або під час вивчення того чи іншого програмного матеріалу з веслування. Крім 

того, спортсменам можна давати завдання додому – ознайомитися по 

літературних джерелах з питаннями техніки, методики навчання та тренування 
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веслувальників та ін. Для перевірки домашнього завдання застосовується 

опитування вибірковим методом. 

Весловий спорт в учбових закладах. 

Весловим спортом займаються як у середніх спеціальних, так і у вищих 

учбових закладах. 

У середніх спеціальних учбових закладах, де є належні умови, учні 

опановують веслування в спортивній секції за програмою для спортивних шкіл 

молоді і відповідно до методичних положень, передбачених для юних 

спортсменів-веслувальників. У вищих учбових закладах навчально-

тренувальний процес з веслового спорту проводиться факультативно на основі 

програмних вимог курсу спортивного вдосконалювання. 

У педагогічних інститутах на факультетах фізичного виховання заняття з 

веслування проводяться у формі планових академічних і факультативно у 

відділах спортивного вдосконалювання з відповідних видів веслового спорту. 

Для студентів І курсу у вересні і жовтні влаштовують 6-8 навчальних 

ознайомлювальних занять (12-14 год) для виявлення та відбору всіх здатних і 

бажаючих вдосконалювати свою майстерність у групах спеціалізації веслового 

спорту. Академічні заняття і заняття у відділах спортивного вдосконалювання 

проводяться за затвердженим навчальним планом і програмою веслового спорту. 

На І, II і III курсах заняття з веслування проходять під час літнього табірного 

збору. У кінці кожного збору студенти складають заліки: на І курсі – з техніки 

веслування на народних суднах (шлюпках), на II – з веслування на байдарках і 

каное, на III – з академічного веслування. На заліках вони повинні показати 

практично, як опанували веслування, і скласти теоретичний залік з методики 

навчання. 

Як у педагогічних інститутах на факультетах фізичного виховання, так і в 

усіх вищих учбових закладах знань з теоретичних і практичних питань веслового 

спорту студенти в основному набувають на факультативних заняттях з курсу 

спортивного вдосконалювання. Цей курс забезпечує насамперед розв’язання 

загальних завдань, передбачених програмою з фізичного виховання студентів 

вищих учбових закладів Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти До 

них належать: 

а) зміцнення здоров’я студентів і підтримування в них протягом 

навчання у вузі працездатності, прищеплення їм знань і навичок у використанні 

засобів фізичної культури і спорту в режимі навчальних занять, праці й 

відпочинку; 

б) підготовка студентів до самостійної роботи як організаторів 

гігієнічної і виробничої гімнастики, громадських інструкторів і суддів з 

веслового спорту; 

в) забезпечення різнобічного фізичного розвитку студентів, освоєння 

ними спортивної техніки і на цій основі досягнення високих спортивних 

результатів у веслуванні. 

Помірне або інтенсивне фізичне навантажений на заняттях з веслування є 

дуже добрим активним відпочинком після напруженої розумової роботи. 
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До учбових груп з веслового спорту зараховують, починаючи з II курсу, 

студентів основної медичної групи, що мають відповідну фізичну І спортивно-

технічну Підготовку. В окремих випадках з дозволу лікаря до занять на цьому 

відділі можуть бути допущені фізично здорові студенти, які не мають потрібної 

спортивно-фізичної підготовки. 

Студентів, які виявили бажання займатись на відділі спортивного 

вдосконалювання, слід попередити, що заняття на цьому відділі розраховані не 

менш як на чотири роки в обсязі від чотирьох до восьми годин на тиждень 

(залежно від періодів та етапів навчально-тренувального процесу і спортивної 

кваліфікації вихованців). В учбові групи включають по 8-12 чоловік. Заняття з 

ними під керівництвом викладачів веслового спорту кафедри виховання 

проводяться цілий рік. 

Усі студенти, які навчаються на відділі спортивної майстерності, повинні 

виконати II спортивний розряд. 

Для успішного виступу команди на змаганнях необхідно, щоб на курсі 

спортивного вдосконалювання з веслування навчалося не менш як 75-100 

студентів, з них з народного веслування – 10-15, веслування на байдарках і каное 

– 25-30 і академічного веслування – 45-50 чоловік. 

Студентів по учбових відділах розподіляють з урахуванням стану здоров’я, 

фізичної підготовленості, спортивної кваліфікації та їхнього бажання. 

Основним критерієм відбору студентів має бути бажання займатися 

весловим спортом. Проте, якщо для студентів, які раніше займалися весловим 

спортом і мають певні спортивні досягнення, цього буває досить, то для всіх 

інших це бажання має бути підкріплене виконанням спеціальних вправ з 

різнобічної фізичної підготовки. Через те, перш ніж остаточно укомплектувати 

учбові групи, викладачі повинні вивчити склад студентів, які хочуть займатися 

весловим спортом.  

Щоб скласти певне уявлення, наскільки студенти зацікавлені в навчанні на 

курсі спортивного вдосконалювання з вибраного виду веслового спорту, а також 

для того щоб ближче ознайомитися з ними, рекомендується в кінці першої 

вступної лекції дати студентам заповнити анкети. Ці самі анкети до зарахування 

студентів у відділи та учбові групи можуть бути документом Для обліку 

відвідування фізичної підготовленості, результатів виконання контрольних 

вправ та нормативів оцінки фізичної підготовленості. На підставі цих даних 

викладач записує в анкету свою рекомендацію направити студента в той чи 

інший відділ, в ту чи іншу групу. 

Викладачі повинні мати такі документи планування та обліку занять з 

веслування: навчальний і робочий плани, графік і розклад навчальних занять та 

спортивно-масових заходів, план підготовки спортсменів-розрядників з 

веслування. 

Навчально-тренувальні заняття з веслування проводяться з урахуванням 

основних навчальних занять студентів в інституті. 

Влітку для підготовки веслувальників широко використовуються 

спортивно-оздоровчі табори. 
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Студенти, що показують високі результати у веслуванні, комплектуються в 

окремі відділи. З їх числа утворюються збірні команди вузу з окремих видів 

веслового спорту, які братимуть участь в змаганнях відповідно до календаря 

спортивно-масових заходів, міжвузівських змагань та спартакіад країни. 

Навчально-спортивна робота з веслувального спорту в 

інститутах фізичної культури 
В інститутах фізичної культури готують викладачів і тренерів вищої 

кваліфікації.  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Веслувальний 

спорт» Тіхоміровим А.І. складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра  спеціальності 017 Фізична культура та спорт, освітня 

програма Фізична культура і спорт. Тренер з видів спорту. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підвищення загальної 

фізичної підготовки студентів та закріплення і удосконалення техніки 

веслування. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Веслування»  логічно 

пов’язана з іншими дисциплінами, які вивчаються студентами вузів: анатомія 

людини, фізіологічні основи фізичного виховання, теорія та методика фізичного 

виховання. 

Програма навчальної дисципліни «Веслувальний спорт» 

складається з таких кредитів 

І. Загальна характеристика веслування. Правила змагань з 

веслування. 

Вступ до спеціалізації. Загальна характеристика веслування. 

Характеристика видів спортивного веслування. Особливості рухових дій у 

веслуванні. Класифікація веслування. Правила змагань з веслування. Загальні 

основи організації і проведення змагань Визначення і характеристика змагань. 

Мета і завдання проведення змагань. Керівництво змагань. Порядок 

фінансування змагань. Інформаційне забезпечення, реклама. види змагань. 

Загальні поняття і характеристика «Положення про змагання». 

ІІ. Історія розвитку веслувального спорту. 

Виникнення і розвиток веслування. Передумови виникнення веслування. 

Прикладне значення вправ веслування. Основні передумови в розвитку 

веслування на початковому етапі. 

Розвиток веслування до 20 століття. Розвиток веслування в 20 столітті за 

кордоном. Зародження і розвиток веслування в Україні до 1917 р. Розвиток 

веслування в СРСР і Україні (1917-2000гг.). Веслування на олімпійських іграх 

сучасності. Веслування на чемпіонатах світу та Європи. Сучасний період у 

розвитку веслування в Україні та країнах світу: стан і перспективи розвитку (з 

2000 р. – по теперішній час). Державні структури і громадські організації з 

веслування. Міжнародні організації та об’єднання з веслування. 

ІІІ. Техніка з основами біомеханіки у веслуванні. 
Біомеханічні основи техніки греблі. Біомеханіка у веслуванні. Техніка 

веслування. Фактори, що впливають на техніку веслування. Еволюція та шляхи 
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подальшого вдосконалення техніки веслування. Типові помилки в техніці 

гребли. 

ІV. Методика навчання рухових дій у веслуванні. 

Ефективні засоби та методи в навчанні техніці гребли. Основні етапи в 

навчанні. 

Методика виправлення помилок у техніці гребли. Удосконалення технічної 

майстерності у веслуванні. 

V. Основи спортивного тренування, працездатності та відновлення у 

веслуванні. 

Основи спортивного тренування. Фізична підготовка. Фізичні якості. 

Технічна підготовка. Тактична і психологічна підготовка. 

Проблеми працездатності. Навантаження у веслуванні. Принципи 

відповідності навантажень. Проблеми відновлення. Проблеми реабілітації в 

спорті. 

VІ. Основи техніки та змагальної діяльності спортсменів у веслуванні 

Змагання та змагальна діяльність веслувальників (види змагань, регламент 

проведення змагань, підведення підсумків змагань). Організація  і проведення 

змагань із видів веслувального спорту. Особливості проведення чемпіонатів 

світу, Європи та Олімпійських ігор. Суддівство у видах веслувального спорту. 

Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у веслуванні. 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Веслувальний спорт» є 

професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості тренера. 

Створення передумов до подальшого підвищення спортивних результатів, а 

також до спортивного довголіття. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Веслувальний спорт» є: 

Освітні: 

– вивчення теоретичних основ  веслування; 

– оволодіння технікою веслування; 

– оволодіння методикою навчання веслування та методикою удосконалення 

в їх техніці; 

– оволодіння методикою проведення уроку фізичної культури, згідно з 

програмою загальноосвітніх середніх навчальних закладів; 

– вивчення правил змагань з  веслування; 

Оздоровчі: 

– розвиток функціональних систем організму та зміцнення здоров'я 

студентів; 

– розвиток фізичних якостей студентів; 

– забезпечення високого рівня працездатності. 

Виховні: 

– сприяння соціальному формуванню особистості; 

– виховання працелюбності, наполегливості, витримки, сили волі; 

– формування почуття патріотизму. 

Критеріями засвоєння матеріалу навчальної дисципліни «Веслувальний 
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спорт» є наявність у студентів наступних знань: 

–місця та значення  веслування у системі фізичного виховання України; 

– історії розвитку веслування як виду спорту та історії удосконалення 

техніки веслування; 

– основ техніки веслування; 

– основ методики навчання та спортивного тренування з веслування; 

– організації та змісту занять з веслування у спортивних навчальних 

закладах, дитячих оздоровчих таборах; 

– організації та правил проведення змагань з веслування; 

– основ процесу спортивної підготовки веслувальників; 

– принципів, засобів та методів спортивного відбору та спеціалізації у 

веслуванні. 

Вмінь та навичок: 
–технічно вірного виконання всіх здобутих навиків, показуючи при цьому 

результати, що відповідають програмним контрольним нормативам техніко-

фізичної підготовленості; 

– проведення будь-якої частини уроку фізкультури, згідно з програмою з 

фізичної культури для загальноосвітніх середніх навчальних закладів; 

– проведення секційних занять з веслування в загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

– організації та проведення змагань з веслування у загальноосвітньому 

навчальному закладі та дитячому оздоровчому таборі;  

– виконання обов’язків судді з веслування. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– засвоїти знання в області теорії і методики спортивної підготовки, 

основних закономірностей, принципів, засобів і методів, що 

застосовуються в теорії і практиці веслувального спорту; 

– засвоєння техніки й тактики веслувального виду спорту; 

– придбання теоретичних знань і практичного досвіду, що потрібні для 

успішної тренувальної та змагальної діяльності. 

вміти: 

– вдосконалювати  професійно-педагогічні навички організації та 

проведення навчально-тренувальних занять з веслувального спорту. 

– розвивати  і вдосконалювати фізичні якості, техніко-тактичних умінь і 

навичок, особистісних психологічних показників веслярів; 

– забезпечити необхідний рівень спеціальної підготовленості. 

Оволодіти такими компетентностями:  

Загальні компетентності (ЗК)    

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися українською мовою  (усно та письмово). 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації 

концепції сталого розвитку людства. 

ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання 

професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми 

життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до 

фізичних навантажень різної спрямованості.   

ФК 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання 

професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та 

спортивної підготовки. 

ФК 3.  Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних 

теоретичних положень та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності. 

ФК 4. Здатність використовувати під час навчання та виконання 

професійних видів робіт основ медичних знань, надавати долікарську допомогу 

особам під час виникнення у них невідкладних станів та патологічних процесів 

в організмі,  та методику фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб.   

ФК 6. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, 

виховання та соціалізації особистості.  

ФК 7.  Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних 

проявів людини, а також  формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації 

особистості.  

ФК 8. Здатність використовувати під час навчання та виконання 

професійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я та здатність до 

інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу 

життя.  

ФК 9. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне 

обладнання та інвентар.  

ФК 10. Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням 

різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за 

топографічними картами та іншими засобами навігації. 

ФК 12. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в 

окремих напрямах фізичної культури і спорту.   

На вивчення навчальної дисципліни «Веслувальний спорт» відводиться: 123 

гр. с/к 90 годин (3,0 кредити за ECTS), 233 гр. 180 години (6,0 кредити за ECTS). 

Заліки за кредити студент отримує згідно до вимог кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Кредит 1. Загальна характеристика веслування. 

Тема 1. Вступ до спеціалізації. Мета, основні завдання, зміст та значення 

курсу теорії і методики викладання у видах веслувального спорту. Теорія та 

методика викладання веслування як навчальної дисципліни і напрям її наукових 

досліджень. Організація курсу, залікові та екзаменаційні вимоги відповідно до 

ECTS. 

Тема 2. Загальна характеристика веслування. Характеристика видів 

спортивного веслування. Особливості рухових дій у веслуванні. 

Тема 3. Класифікація веслування. Єдина спортивна класифікація України 

з олімпійських видів спорту.  

Кредит 2. Історія розвитку веслувального спорту. 

Тема 1. Виникнення і розвиток веслування. Передумови виникнення 

веслування. Прикладне значення вправ веслування. Основні передумови в 

розвитку веслування на початковому етапі. 

Тема 2. Розвиток веслування до 20 століття. Соціально-економічні 

передумови розвитку веслування. Особливості та переваги розвитку веслування 

в різних країнах. Поява перших гуртків і клубів з веслування. Поява перших 

змагань з веслування. Рівень фізичної, технічної і тактичної підготовленості 

спортсменів. 

Тема 3. Розвиток веслування в 20 столітті за кордоном. Соціально-

економічні умови для розвитку веслування в 20 столітті. Зростання масовості 

веслування. Розвиток веслування в різних країнах. Поява спортивних об'єднань і 

організацій по веслуванню. Розвиток техніки веслування. Розвиток методики 

тренування з веслування. Національна та міжнародна інтеграція в веслуванні. 

Національні та міжнародні змагання з веслування. Розвиток спортивної науки. 

Розвиток спортивного інвентарю та спортивних споруд з веслування. 

Становлення системи спортивної підготовки з веслування. 

Тема 4. Зародження і розвиток веслування в Україні до 1917 р. Соціально-

економічні передумови розвитку веслування в Україні. Особливості та переваги 

розвитку веслування в різних регіонах України. Перші гуртки та клуби з 

веслування. Відомі ентузіасти та меценати веслування в Україні. Перші змагання 

з веслування. Розвиток рівня фізичної, технічної і тактичної підготовленості 

спортсменів. Участь українських спортсменів в міжнародних змаганнях. 

Тема 5. Розвиток веслування в СРСР і Україні (1917-2000гг.). Соціально-

економічні умови розвитку веслування після 1917р. Зростання масовості 

веслування. Прикладне і виховне значення вправ веслування. Використання в 

фізичному вихованні вправ з веслування. Розвиток веслування в радянських 

республіках і регіонах. Поява спортивних об'єднань, товариств і організацій з 

веслування. Спортивні розряди та звання за веслування. Всеросійські і всесоюзні 

змагання з веслування. Чемпіонати СРСР (України), спартакіади народів СРСР. 

Найбільш відомі радянські (українські) спортсмени з веслування. Розвиток 

техніки веслування. Розвиток методики тренування з веслування. Інтеграція 

радянських (українських) спортсменів і організацій з веслування в міжнародний 

спортивний рух. Участь радянських (українських) спортсменів в міжнародних 
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змаганнях, матчевих зустрічах. 

Тема 6. Веслування на олімпійських іграх сучасності. Веслування на 

чемпіонатах світу та Європи. 

Веслування на олімпійських іграх: історія включення в програму олімпіад, 

зміни в програмі змагань. Аналіз виступів радянських (українських спортсменів) 

на олімпійських іграх. Аналіз виступів національних збірних команд на 

олімпійських іграх. Біографія видатних спортсменів. Олімпійські рекорди та 

досягнення: хронологія, динаміка. Допінгові скандали. Проблеми олімпійської 

підготовки. 

Тема 7. Сучасний період у розвитку веслування в Україні та країнах 
світу: стан і перспективи розвитку (з 2000 р. – по теперішній час). Державні 

структури і громадські організації з веслування. Міжнародні організації та 

об’єднання з веслування. 

Стан веслування на сучасному етапі та перспективи розвитку. Аналіз 

результатів в веслуванні на олімпійських іграх. Аналіз результатів на 

чемпіонатах світу та Європи. Проблеми матеріально-технічного оснащення. 

Перспективи розвитку техніки. Найбільш ефективні національні системи 

розвитку веслування. Конкуренція на світовій спортивній арені. Використання 

фармакологічних засобів і проблеми допінгу. Динаміка і тенденція зростання 

(стабілізації зростання) спортивних результатів у веслуванні. 

Кредит 3. Техніка з основами біомеханіки у веслуванні. 

Тема 1. Біомеханічні основи техніки веслування. Біомеханіка у 

веслуванні. Основні поняття. Центр тяжкості і центр мас тіла. Сили і напрямки 

сил. Визначення та розрахунок основних параметрів. 

Тема 2. Техніка веслування. 

Визначення поняття техніки. Види техніки та індивідуальна варіативність. 

Основа і деталі техніки. Форма і зміст техніки. Періоди і фази техніки рухової 

дії. Темп, ритм, амплітуда, крок (прокат). Особливості техніки в різних умовах 

(старт, фініш, прискорення): змінюються і не змінюються параметри. 

Тема 3. Фактори, що впливають на техніку веслування. 
Зміни в техніці веслування під впливом різних факторів. Фізичне 

стомлення. Психологічні чинники. Метеорологічні фактори. Вплив спортивного 

інвентарю та обладнання. Вплив рівня фізичної підготовленості, фізичних 

якостей. 

Тема 4. Еволюція та шляхи подальшого вдосконалення техніки 

веслування. 
Основні етапи з розвитку техніки веслування. Поява видів і різновидів 

техніки ведення спортивної боротьби. Індивідуальні особливості іменитих 

спортсменів і їх вплив на розвиток техніки. Основні шляхи і перспективи 

розвитку техніки веслування. 

Тема 5. Типові помилки в техніці веслування. 

Основні помилки в техніці веслування. Джерела (причини) помилок в 

техніці: фізична непідготовленість, фізичні якості, недосконалість інвентарю та 

умов при навчанні, форсування навантажень, неоптимальний вибір засобів і 
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методів навчання. Відмінність «помилки» від індивідуальних деталей або 

варіативності техніки. 

Кредит 4. Методика навчання рухових дій у веслуванні. 

Тема 1. Ефективні засоби та методи в навчанні техніці гребли. 
Ефективні засоби та методи при початковому навчанні техніці веслування. 

Виконання імітаційних рухів. Використання спеціальних тренажерів. Наочні 

методи і впровадження сучасних технологій в процес навчання техніці 

веслування. Ефективні засоби та методи в процесі вдосконалення техніки 

веслування. 

Тема 2. Основні етапи в навчанні. 
Етап первинного уявлення. Етап розучування і освоєння техніки. Вміння та 

навички. Передумови переходу вміння в навик. Етап вдосконалення техніки. 

Динамічний стереотип рухової дії в техніці: особливості освіти, позитивні і 

негативні сторони. Особливості становлення індивідуальних деталей техніки 

веслування. 

Тема 3. Методика виправлення помилок у техніці веслування. 
Методика виправлення помилок у техніці на початковому етапі. Переваги 

виправлення техніки на початковому етапі навчання. Засоби і методи 

виправлення помилок на етапі спортивного вдосконалення. Проблеми 

виправлення помилок на етапі спортивного вдосконалення. 

Тема 4.  Удосконалення технічної майстерності у веслуванні. 

Поняття технічної майстерності та способи його оцінки. Ефективність 

техніки: спортивний результат або відповідність техніки індивідуальним 

фізичним можливостям. Шляхи вдосконалення технічної майстерності. Розвиток 

фізичних якостей. Нові прийоми і підходи. 

Кредит 5. Основи спортивного тренування, 

працездатності та відновлення у веслуванні. 

Тема 1. Основи спортивного тренування. Спортивне тренування як 

педагогічний процес: мета, завдання, основні функції та структура. Спортивне 

тренування і спортивна підготовка. Загальна характеристика основних сторін, 

видів і різновидів спортивної підготовки. Проблема всебічної підготовки в 

спорті. 

Спортивні заняття як основна організаційна форма спортивної підготовки. 

Загальна характеристика типів, видів і різновидів спортивних занять з 

веслування. 

Тема 2. Фізична підготовка. Сутність фізичної підготовки. Загальна і 

спеціальна фізична підготовка. Загальна фізична підготовка: мета, завдання, 

характеристика засобів і методів. 

Спеціальна фізична підготовка: мета, завдання, характеристика засобів і 

методів. Про співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки. 

Оптимальний підбір найбільш ефективних засобів і методів загальної та 

спеціальної фізичної підготовки. 

Тема 3. Фізичні якості. Визначення «ведучої» фізичної якості спортсмена 

і його взаємозв’язок з іншими. Проблема переносу фізичних якостей. Структурна 
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характеристика витривалості (сили, спритності, швидкості, гнучкості) і 

визначення її видів і різновидів. Основні компоненти витривалості (сили) і їх 

рівень на різних дистанціях (в різних умовах). Вікові особливості розвитку 

фізичних якостей у веслуванні. 

Тема 4. Технічна підготовка. Сутність і загальна характеристика 

«технічної підготовки». Етапи технічної підготовки. Загальні основи і принципи 

навчання у веслуванні. 

Зміст загальної фізичної підготовки спортсменів з технічною 

спрямованістю. Зміст спеціальної фізичної підготовки спортсменів з технічною 

спрямованістю. Про оптимальному співвідношенні загальної і спеціальної 

«технічної» підготовки. 

Тема 5. Тактична і психологічна підготовка. Сутність і загальна 

характеристика тактичної підготовки спортсменів. Етапи вдосконалення 

тактичної майстерності. Зміст загальної фізичної підготовки з тактичної 

спрямованістю. Зміст спеціальної фізичної підготовки з тактичної 

спрямованістю. Про співвідношення загальної і спеціальної тактичної 

підготовки спортсменів. Сутність і загальна характеристика психологічної 

підготовки веслярів. Основні компоненти психологічної підготовки. Проблеми 

вольової підготовки. 

Тема 6. Проблеми працездатності. Сутність, структура і загальна 

характеристика працездатності. Сутність і загальна характеристика динаміки 

працездатності. Основи методології дослідження динаміки працездатності 

спортсменів. Динаміка працездатності спортсменів і ритмічні коливання рівня 

фізіологічної активності його організму. Навантаження у веслуванні. Принципи 

відповідності навантажень. Проблеми відновлення. Проблеми реабілітації в 

спорті. 

 Кредит 6. Основи техніки та змагальної діяльності спортсменів у 

веслуванні 

Тема 1. Змагання та змагальна діяльність веслувальників. Змагання та 

змагальна діяльність веслувальників (види змагань, регламент проведення 

змагань, підведення підсумків змагань). Організація  і проведення змагань із 

видів веслувального спорту. Особливості проведення чемпіонатів світу, Європи 

та Олімпійських ігор. 

Тема 2. Суддівство у видах веслувального спорту.  
Комплектування суддівських бригад та особливості їхньої роботи. Права і 

обов’язки суддів, учасників змагань, представників команд. Робота суддівської 

колегії під час проведення змагань. Розв’язання організаційних питань при 

підготовці змагань. Організація роботи служби дистанції. Робота суддівської 

колегії з забезпечення безпеки змагань. 

Тема 3. Правила змагань з веслування. Основні правила змагань з 

веслування: академічне веслування, на байдарках і каное, народна гребля, на 

човнах «дракон», морські яли. 

Тема 4.  Загальні основи організації і проведення змагань. Визначення і 

характеристика змагань. Мета і завдання проведення змагань. Керівництво 
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змагань. Порядок фінансування змагань. Інформаційне забезпечення, реклама. 

види змагань. Загальні поняття і характеристика «Положення про змагання». 

Тема 5. Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у   

веслуванні. 
Спортивне спорядження. Плавальні засоби для водного туризму. 

Спортивний інвентар, екіпіровка спортсменів, облаштування місць проведення 

змагань і тренувань, тренажери та додаткові пристрої, що використовують у 

підготовці веслувальників. 

Провідні фірми-виробники сучасного спортивного інвентарю з веслування 

(“Empaher”, “Fillipi”, “Concept”, “Martinoli”, “Bracha”, “Plastex”, “Vaida”, “Nelo”). 

 

Форми та методи викладання. Навчально-спортивна, методична та 

науково-дослідницька робота з веслувального спорту здійснюється під 

керівництвом викладачів кафедри спорту. Навчальні заняття проводяться у 

формі лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять, а також 

самостійних занять.  

На лекціях студентам подаються основні відомості, що стосуються історії, 

техніки, методики навчання та тренування, організації і проведення змагань, 

спортивних споруд та інвентаря веслувального спорту. Читання лекцій треба 

щільно пов’язувати з практичними заняттями. Матеріал лекцій повинен 

відбивати досягнення теорії і практики веслувального спорту. 

На практичних заняттях вивчається і вдосконалюється техніка окремих 

видів веслування, освоюється спеціальна методика викладання, а також 

набуваються навички, без яких не можна обійтися в педагогічній роботі з 

веслування. 

На семінарських заняттях детально вивчається матеріал лекцій і 

практичних занять з основ техніки, методики навчання, методики проведення 

занять з різними групами вихованців та із спортсменами-веслувальниками різної 

підготовленості. 

На цих заняттях треба використовувати кінофільми, кінокільцівки та інші 

методичні посібники, які допомагають глибше аналізувати біомеханіку і техніку 

веслування. 

Навчальна практика проводиться для формування у студентів професійно-

педагогічних навичок. Це здійснюється в процесі практичних, лабораторних 

занять; педагогічної практики в школах і колективах фізичної культури; 

тренерської ї організаційно-методичної практики; проведення спортивно-

масових заходів з веслувального спорту, спортсменами колективів фізичної 

культури, студентами вузів. 

Навчальна педагогічна практика здійснюється під керівництвом викладачів 

кафедри, до обов’язку яких входить: 

а) надання допомоги студентам у формі консультацій під час складання 

індивідуальних планів, проведення навчально-тренувальних та інших занять на 

практиці; 

б) ведення контролю та обліку виконання плану і програми практики; 
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в) методичний розбір занять студентів. 

Після закінчення практики викладачі складають на кожного студента 

письмову характеристику, де має бути зазначено, як він виконував індивідуальні 

плани, як проводив заняття та оформляв навчальну документацію, а також як сам 

ставився до виконування завдань з практики. 

На лабораторних заняттях студенти набувають практичних навичок, що 

стосуються вибору, устаткування, ремонту, припасування та зберігання 

веслового інвентаря. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні програмного матеріалу з 

навчальних посібників, спеціальних літературних джерел, у складанні планів-

конспектів уроків, а також планів тренування, окремих тренувальних занять, у 

заповнюванні та аналізі щоденників тренування, виконуванні домашніх завдань, 

написанні курсової роботи. Успішному опановуванню курсу веслувального 

спорту сприяє участь студентів-веслувальників у роботі студентських наукових 

гуртків. 

ВОДНИЙ ТУРИЗМ НА ВЕСЛОВИХ СУДНАХ 
Водний туризм на веслових суднах – чудовий засіб фізичного розвитку, 

загартування, активного відпочинку, а також ознайомлення з визначними 

пам’ятками і природними багатствами Батьківщини.  

Водні веслові екскурсії заслуговують на широке застосування в процесі 

фізкультурної роботи серед студентської молоді, у розташованих біля річок та 

озер спортивно-оздоровчих молодіжних і піонерських таборах, у санаторіях та 

будинках відпочинку. Водні веслові екскурсії та походи розрізняються: 

1. За формою організації: а) самодіяльні, що їх організують 

і проводять групи туристів самостійно; б) планові, що їх організують за 

туристськими путівками екскурсійно-туристські організації; в) епізодичні, що їх 

проводять в разі потреби різні організації (спортивні, молодіжні, оздоровчі тощо) 

на громадському або орендованому весловому інвентарі під керівництвом 

інструкторів.  

2. За тривалістю: а) одноденні екскурсії і походи; б) багатоденні 

походи і подорожі. 

3. За дальністю: а) місцеві (одноденні або багатоденні), що, як 

правило, не виходять за межі свого району або області; 

б) далекі (завжди багатоденні), що проводяться за межами свого 

району, області, краю, республіки. 

4. За складністю: І, II і III категорій, залежно від довжини, характеру 

водних перешкод тощо. 

Крім залікових походів туристів на веслових суднах, проводиться водне 

багатоборство. До останнього як обов’язковий елемент входить участь у 

змаганнях з веслування на морських ялах, народних суднах або байдарках 

туристського типу 

Перед кожним серйозним походом або подорожжю треба проводити походи 

навчально-тренувальні з метою: вивчення та закріпленння раціональної техніки 
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веслування, а також навичок ведення судна в різноманітних умовах стану 

водойми і погоди; вдосконалювання загальної і спеціальної фізичної підготовки 

(насамперед загальної витривалості); відпрацювання навичок похідного життя 

(влаштуватись на нічліг, розкинути намет, закріпити човни на воді або 

паркувати, приготувати їжу та ін.); виховання стійкості, мужності та інших 

вольових і моральних якостей, потрібних для подолання труднощів 

колективного походу; прищеплення навичок самоконтролю в дорозі. 

Якщо учасникам походу бракує техніки веслування, то перед навчально-

тренувальними походами треба провести заняття в човні і басейні (див. розділ 

«Методика тренування»). 

Під час походів і подорожей учасники їх звичайно виконують ті чи інші 

агітаційно-пропагандистські або науково-дослідницькі завдання: проводять 

соціологічні обстеження, розвідувальні роботи, збирають фольклорний матеріал, 

вивчають малообстежені водойми тощо. 

Але бувають і походи спеціального призначення, де виконуванню того чи 

іншого завдання підпорядковуються всі інші. 

На закінчення треба сказати, що водні веслові походи можуть бути також 

складовою частиною комбінованих туристських походів і подорожей двох видів: 

1) коли на човнах проходять тільки частину маршруту; 

2) коли всі учасники походу поділяються на групи (звичайно дві), 

кожна з яких поетапно використовує водний і сухопутний способи пересування. 

 

Веслові судна, придатні для походів 

У водно-туристські походи можна вирушати на суднах безкочетових і 

кочетових, починаючи від сибірських мисливських і сплавних човнів і кінчаючи 

навчальними академічними суднами (табл. 46). 

Для туризму можна використовувати різні прогулянкові байдарки: 

дерев’яні, з парусиновою обшивкою і металеві. Дуже добрим туристським 

судном є розбірна парусинова байдарка з чохлом на прогумованій тканині (але 

краще, якщо на деці тканина не прогумована, а тільки просочена 

водовідштовхуючим розчином, що забезпечує інтенсивніший обмін повітря 

всередині судна при використовуванні водяних фартухів). Такі байдарки 

спеціально створені для водного туризму. 

Каное придатні тільки прогулянкові двомісні та багатомісні з піднятою 

носовою і кормовою частиною, що повністю повторюють обриси канадської 

індійської піроги. Дуже близькі до них національні середньоазіатські таймуни. 

У туризмі часто застосовують шлюпки прогулянкового типу в різних 

модифікаціях (місцевих), морські шлюпки (звичайно 6-веслові яли). Проте 

найпридатнішими для туристських подорожей є навчальні академічні човни. На 

заході; де водний туризм широко розвинутий на веслових суднах, навчальні 

академічні судна звичайного типу і в спеціальній туристській модифікації (криті 

деки, відкидні кронштейни для проходження через шлюзи, клінкерна обшивка) 

витіснили всі інші човни з кочетовим пристроєм. 
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На великих річкових водоймищах і морських узбережжях найкращим 

туристським судном кочетового типу, безумовно, буде морський ял (як правило, 

6-весловий) або швидкохідніший вельбот. Це цілком мореплавні (особливо ял) 

шлюпки, які добре йдуть під парусами. 

Таблиця 27 

 

Організація і проведення походу 

Організація походу 

Організаційна робота охоплює такі три етапи: підготовка походу, похід, 

підбивання підсумків походу. 

П і д г о т о в к а  д о  п о х о д у  складається з: 

а) організації групи (підбір учасників); 

б) вибору і детальної розробки маршруту; 

в) складання кошторису витрат; 

г) підготовки матеріального забезпечення; човнів, туристського 

спорядження, продуктів харчування, медикаментів, ремонтних матеріалів та 

інструменту, рятувальних засобів тощо; 

д) розподілу обов’язків у групі; 

е) складання розпорядку дня; 

є) загальної фізичної і спеціальної підготовки учасників (організація 

навчальних занять та навчально-тренувальних походів) . 

Комплектуючи групу, треба враховувати ступінь загальнофізичної і 

спеціальної підготовки учасників походу. 

Щодо маршруту, то тут треба виходити з посильності його для учасників, 

тобто враховувати складність траси, ступінь підготовленості спортсменів і 

характер човнового інвентаря даної групи. 

Вибираючи і розробляючи маршрут, використовують: 
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— літературу (довідники, путівники, географічні описи, лоції, звіти 

туристських груп, які вже робили походи за даним маршрутом і т. д.); 

— географічні, топографічні і спеціальні туристські карти; 

— консультації, які можна дістати в маршрутних комісіях при туристських 

клубах, екскурсійних бюро та інших екскурсійно-туристських організаціях. Такі 

консультації не тільки допоможуть вибрати чи уточнити маршрут, а й дадуть 

можливість подумати над тим, яке взяти спорядження, як підготуватись до 

походу. Маршрутні комісії складаються звичайно з досвідчених туристів, які не 

тільки допомагають своїми порадами, а й перевіряють підготовленість до походу 

в цілому і тільки після цього видають маршрутні документи. Крім консультацій 

в екскурсійно-туристських органах, можна також звертатися за порадою і до 

місцевих жителів. 

Після детального вивчення маршруту приступають до планування 

тривалості денних переходів, місць для бівуаків, днівок, часу на вилазки у 

визначні місця, на виконування завдань. 

Визначаючи денний перехід, враховують: а) швидкість ходу навантаженого 

судна в умовах тривалого переходу при повільному веслуванні, безвітряній 

погоді в умовах водоймища, на якому йтиме підготовка; б) поправку на 

швидкість течії по трасі маршруту; в) поправку на метеорологічні умови, 

характерні для місцевості, по якій пролягатиме маршрут у вибрані для походу 

календарні строки (визначаються на підставі багаторічних статистичних даних 

стану погоди та довгострокових її прогнозів). 

Тривалість одного переходу в годинах (залежно від підготовки і 

можливостей учасників) може коливатися в межах 5-8. 

Спорядження поділяється на: спільне (для всієї групи), індивідуальне (для 

кожного учасника) і спеціальне (для виконування в поході доручених групі 

завдань, наприклад, геологічних) . 

До спільного спорядження належать, крім човнів і весел, намети, кухонні 

речі, брезенти для накривання вантажу в човнах і на стоянках (в бівуаках), 

аптечка з набором медикаментів, сигнальні прапори та ліхтарі, рятувальні 

засоби, карти, компас, інструмент і матеріал для ремонту та інше майно. 

До індивідуального спорядження входить: одяг, взуття, постільні речі, 

столовий прибор, предмети особистої гігієни, рюкзак та ін. Комплект одягу, 

крім усього того, що потрібно для роботи на веслах, включає одяг для 

відвідування населених пунктів і громадських місць. На випадок холодної 

погоди бажано мати для веслувальників непромокальні куртки і штани з 

обробленої водовідштовхуючим розчином і достатньо легкої тканини, яка не 

обмежує рухів. 

Харчування в поході має бути достатньо калорійним: не менше 4000-4500 

ккал. 

Керівника походу обирають (призначають) відразу ж після сформування 

групи, бо він відповідає і за підготовку до походу. Крім того, керівник організує 

в групі політико-виховну роботу і стежить за її проведенням. 

На підготовчий період керівник складає спеціальний календарний план, 
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зазначаючи в ньому строки виконування підготовчих заходів: дні і години 

навчальних занять і навчально-тренувальних походів, маршрути і довжина їх, 

дати медоглядів, строки одержання спорядження, повної розробки маршруту, 

приймання від учасників заліків, мета яких перевірити обізнаність учасників 

походу з лоцією і «Правилами плавання по внутрішніх водних шляхах». 

Одержавши човновий інвентар, треба зразу ж добре оглянути його і усунути 

несправності. Такий огляд регулярно повторюється після кожного навчально-

тренувального походу або заняття. Якщо похід відбуватиметься на шлюпках 

прогулянкового типу, бажано де в чому їх дообладнати, а саме: обгорнути банки 

двома-трьома шарами м’якої і цупкої вовняної тканини або байки; зробити на 

кожному робочому місці підніжки, щоб веслувальний міг упиратися повною 

ступнею; оглянути каблуки весла і замінити потерту шкіру; заклеїти твердим 

деревом на водотривкому клеї ті місця, де вертлюгами протерто не тільки шкіру 

каблука, а й деревину весла (найкраще замовити спеціальні вертлюги на зразок 

тих, що застосовуються на навчальних академічних човнах з плоскою, майже 

вертикально розміщеною площадкою; тоді і стержню весла біля каблука слід 

надати такого самого перерізу, як на академічних веслах, наростивши для цього 

відповідну пластину з твердого дерева). 

Підготувавши інвентар та спорядження, треба продумати питання, як 

розмістити в човнах вантаж. Звичайно його кладуть до носа й до корми судна з 

таким розрахунком, щоб зберегти нормальний диферент. При надмірному 

завантаженні корми боковий вітер збиватиме судно з курсу; при перевантаженні 

носа спостерігатиметься зворотне явище – судно хилитиметься в той бік, звідки 

дме вітер. Поклажа має бути добре захищена від дощу. Найкраще всі речі 

(особливо продукти) скласти в целофанові пакети, добре їх зав’язавши. 

Проведення походу 
Режим дня рекомендується такий: 

— підйом якомога раніше, легкий калорійний сніданок і вирушання; 

— після 2/з денного переходу зупинка для полуднування і недовгий 

відпочинок (до 1 год); 

— подолання останньої третини маршруту; обід, відпочинок, 

виконування запланованих заходів, вечеря, особистий час учасників походу і 

масові заходи. 

Орієнтовний розпорядок дня: підйом – 6.00, фіззарядка і туалет – 6.15-6.45, 

сніданок 7.00-7.15, вирушання – 7.30, ранковий перехід – 7.30-11.30; привал, 

другий сніданок –11.30-12.30, денний перехід – 12.30-14.30, туалет (купання) – 

14.30-15.00, обід – 15.00-15.30, післяобідній відпочинок – 15.30-16.30 

виконування завдань, екскурсії – 16.30-20.00, вечеря – 20.00-20.30, особистий 

час, масові заходи – 20.30-22.00, відбій – 22.00. 

Під час походу треба додержувати таких правил: 

1. Своєчасно визначати судновий хід (фарватер) і рухатись по ньому. 

2. На бурхливих річках просуватися вздовж водної траси по безпечних 

і зручних її місцях. 

3. Під час плавання на річці враховувати: 
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а) особливості течії – бистріша біля зовнішнього берега у вигині і на 

звуженнях, відбійні і притискні течії біля ярів, завихрення біля мостових стояків, 

вири тощо; 

б) правила плавання – вниз за течією вести човен по бистрині (посередині) 

річки, вгору – близько до берега;  

в) якщо обганяє або йде назустріч човнові судно з механічним 

двигуном (крім суден на підводних крилах), команда повинна зупинитись, 

попередньо спрямувавши човен паралельно кормовій хвилі обганяючого або 

зустрічного судна. Переждавши перші три-чотири особливо великі хвилі (а на 

вузьких річках і їх відплив від берега), можна знову починати просування вперед. 

4. Коли трапляються по дорозі великі озера й водойми, ні в якому разі 

не треба перетинати їх у штормову погоду (якщо тільки похід не здійснюється 

на військово-морських шлюпках з досвідченими командами); коли хвилювання 

застає далеко від берегів, старатись підійти ближче до підвітряного берега, де 

хвилі завжди нижчі. Ведучи човен до берега, треба намагатись різати хвилю під 

прямим кутом, щоб вітер дув з носа; повертаючи човен на 180°, коли велика 

хвиля, завжди небезпечно, бо під час повороту човен стає бортом проти хвилі і 

легко може бути залитий водою або перекинутись. 

5. Якщо під час аварії човен перекинеться або його заллє водою, то 

веслувальники повинні спробувати, тримаючись за борт, кіль або кочети, 

відбуксирувати його до берега. Всі інші судна флотилії підходять до тих, хто 

зазнав аварії, і подають їм допомогу: виловлюють разом з ними багаж, весла та 

інше, кидають рятувальні круги, беруть ослаблих або поранених на борт та ін. 

Травми та запобігання їм 
Травми, що найчастіше трапляються в походах, – це потертості (водяні 

пухирі) і болючі мозолі на долонях рук та біля основи великих пальців. На 

кочетових суднах без рухомих банок у веслувальників нерідко виникає 

потертість на сідниці в ділянці куприка. Щоб цього не сталося, банки обгортають 

кількома шарами м’якої і густої тканини і носять труси, які не утворюють 

складок. 

На кочетових суднах у спортсменів на сідницях (звичайно на одній) іноді 

утворюються потертості від доторкування до бокового (у розпашному 

веслуванні частіше із зовнішнього щодо кочета боку) борту слейда. Такі травми 

є наслідком несиметричного розміщення веслувальників. На парних кочетових 

суднах усіх типів трапляються також пошкодження великих пальців і подряпини 

на щиколотках. І те і друге буває наслідком зіткнення кистей у середині проводки 

і усувається регулюванням висоти веслування. 

Як правило, потертості з їх наслідками спостерігаються в тих випадках, коли 

веслувальникам дають великі навантаження безпосередньо після тривалої 

перерви у веслуванні. За допомогою систематичного (на початку помірного) 

дозування занять в процесі підготовки до походу можна уникнути більшої 

частини вищезгаданих травм. 

Підсумовування походу 

Підсумовувати похід починають ще в процесі здійснення маршруту 
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записами в щоденнику. Щоб не проминути деталей, його заповнюють щодня. 

Веде щоденник або сам керівник групи, або спеціально виділена особа. У 

щоденник систематично записуються всі дані, які можуть знадобитися, коли 

підбиватимуться підсумки або робитимуться з походів висновки, які мають 

загальнопізнавальний інтерес або будуть корисні для наступних походів. 

У щоденнику докладно хронометрується кожний день походу: час 

відплиття, прибуття в кінцевий пункт, час привалів по дорозі; режим веслування 

(темп, періодичність коротких пауз відпочинку, зміни веслувальників, видозміни 

техніки веслування стосовно до змін зовнішніх умов, технічні способи висідання 

і посадки безпосередньо з берега і т. д.) У щоденник записуються 

гідрометеорологічні дані за день, дається загальна характеристика фарватеру, 

опис найвигіднішого курсу та визначних місць по берегах, а також відзначаються 

всі події. 

Після закінчення походу провадиться методичний розбір. Такий розбір дає 

можливість учасникам систематизувати нагромаджений досвід, щоб надалі 

уникати допущених помилок, закріпити навички й передати їх наступним 

групам. 

На основі розбору і щоденника складається звіт про похід і подається в 

екскурсійній організації. У з в і т  включають: 

а) опис цілей та завдань походу; 

б) загальну характеристику учасників походу (загальна і спеціальна 

фізична підготовка, вік, освітній ценз, туристський досвід та ін); 

в) короткий опис роботи, яку було виконано в підготовчий період; 

г) характеристика суднового інвентаря і похідного спорядження; 

д) характеристика технічних способів і режиму веслування; 

е) перелік важких ділянок і вжиті при цьому заходи безпеки; 

є) опис виконаної громадсько-корисної роботи і подоланих при цьому 

труднощів; 

ж) опис маршруту і прилеглої місцевості (якщо таких описів немає в 

літературі або коли в них треба внести додатки або поправки). 

Закінчується звіт конкретними пропозиціями з будь-яких питань водного 

туризму, що виникли у групі в зв’язку з проведеним походом. 

Екскурсії і прогулянки на веслових суднах 

Прогулянки на веслових суднах є однією з форм організації занять з 

веслування. Вони входять до тренувальних планів як активний відпочинок перед 

змаганнями. Разом з тим їх можна використовувати в масовій роботі для 

зміцнення здоров’я осіб, які нерегулярно займаються спортом, та для залучення 

всіх бажаючих до систематичних занять фізичною культурою. 

Під час проведення прогулянок користуються тією ж методикою і тими 

самими правилами, що й у походах. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ 

З ВЕСЛУВАЛЬНОГО СПОРТУ 

Інвентар і обладнання у весловому спорті 

Інвентар, що застосовується у весловому спорті, поділяється на основний і 

допоміжний. До основного належать човни і весла, до допоміжного — пристрої 

і інструмент, які необхідні для підготовки, налагодження і ремонту. 

Човни. Спортивні веслові судна поділяються на кочетові і безкочетові 

спортивні веслові судна (табл. 28). До кочетових суден належать академічні, 

народні човни та яли, до безкочетових – байдарки і каное. Веслові судна можуть 

бути розряду клінкер або скіф. Розряд судна визначається залежно від способу 

виконання обшивки: скіф має обшивку гладеньку з фанери або шпона; клінкер – 

набірну з дощок, зібраних внакладку або в стик. 

Академічні човни – кочетові спортивні веслові судна (табл. 29). Човни 

гоночного типу будують тільки розряду скіф. Човни навчального виду можуть 

бути обох розрядів – скіф і клінкер. 

Будова академічних човнів. Академічні човни розрізняють за зовнішнім 

виглядом, водотонажністю, розмірами та числом посадочних місць (табл. 30). 

Навчальні судна міцніші від гоночних, ширші, важчі, що забезпечує їм 

кращу остійність. Судна будують для парного і розпашного веслування. У 

першому випадку кожний веслувальний працює двома веслами, у другому –

одним веслом. 

Таблиця 28 
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Таблиця 29 

Класи академічних човнів 

№ 

п/п 
Клас човна 

Вид човна 
гоночний навчальний 

1 Одиночка без стернового + + 

2 Одиночка зі стерновим — + 

3 Двійка парна + + 

4 Двійка розпашна без стернового + — 

5 Двійка розпашна із стерновим + + 

6 Четвірка розпашна без стернового + — 

7 Четвірка розпашна із стерновим + + 

8 Четвірка парна із стерновим + + 

9 Вісімка із стерновим + + 

 

Таблиця 30 

Технічні дані академічних човнів 

Клас човнів 
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гоночні 

Одиночка 8,0 0,28 0,10 0,07 100 12-15 1 

Двійка розпашна із 

стерновим 
11,0 0,44 0,12 0,07 270 25-30 3 

Двійка розпашна 

без стернового 
10,5 0,37 0,10 0,08 200 25-30 2 

Двійка парна 10,5 0,38 0,10 0,08 200 28-32 2 

Четвірка розпашна 

із стерновим 
13,3 0,50 0,14 0,07 240 62-65 5 

Четвірка розпашна 

без стернового 
12,8 0,50 0,12 0,08 380 50-60 4 

Четвірка парна 13,3 0,50 0,12 0,07 400 52-65 5 

Вісімка 18,5 0,56 0,16 0,07 830 100-120 9 

навчальні 

Одиночки 7,00 0,50 0,09 0,15 100 30 2 

Двійки 8,78 0,74 0,13 0,20 280 65 3 

Четвірки 12,50 0,76 0,14 0,20 260 85 5 

Вісімки 17,85 0,84 0,14 0,20 850 145 9 

Усі академічні судна складаються з корпуса, стернового пристрою, 

обладнання та арматури. Корпус академічного судна являє собою досить складну 

конструкцію. Обшивку днища і бортів корпуса виготовляють суцільною. У 
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гоночних суднах її роблять гладенькою (скіф) з авіаційної водостійкої березової 

фанери або спеціально виклеєної фанери, з шпона легких порід червоного 

дерева; каркас обшивають листами товстого шпона 2-3 мм червоного дерева. 

Зовнішню поверхню обшивки академічних суден покривають олійними, 

смоляними, або нітролаками. Останнім часом для покрить обшивки почали 

застосовувати тонку склотканину, просочену смоляними лаками. Така обробка 

збільшує міцність корпуса і дає можливість діставати майже ідеально гладеньку 

незмочувану поверхню. 

Обшивка навчальних суден може бути гладенькою або набірною. В 

останньому випадку її збирають з дошок ялини або червоного дерева в стик або 

внакладку. 

Обладнання робочого місця академічних суден показано на рис. 22. 

Оскільки академічні судна мають вузький борт, кочети доводиться 

виносити з човна з допомогою спеціальних кронштейнів. 

Виносні кочети можуть бути двох видів: з постійними (рис. 23, а) і змінними 

виносами. 

На рис 22 видно також рухому банку, яка разом з підніжкою допомагає 

веслувальникові ефективно використовувати силу ніг та інерцію маси тіла. 

Винос кочета дає можливість застосовувати під час веслування оптимальні 

розміри весел та співвідношення їх важелів. 

 
Рис. 22. Робоче місце веслувальника в академічній одиночці: 

1 – підніжка; 2 – вертлюг; 3 – серп; 4 – кронштейн; 5 – привальні бруси; 6 – банка 

(каретка); 7 – основа банки (каретки); 8 – вісь банки (каретки); 9 – полозки; 10 – площадка, 

на яку ставлять ноги, сідаючи в човен; 11 – кіль човна. 

 

До арматури академічних човнів належать: металеві або фанерні косинки, 

що збільшують міцність різних з’єднань; металеве окуття форштевня і 

стернового пристрою, що захищає їх від пошкодження під час зіткнення з 

дрібними плаваючими предметами; хвилевідбивачі, які наклеюють з 

зовнішнього боку фальш борту; лита гумова куля, що встановлюється на 

форштевні; гніздо для вимпела і т. д. 
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Для веслування на академічних суднах використовують весла (рис. 23, а), 

які поділяються на парні і розпашні. Весла, що встановлюються з лівого борту 

(праворуч від веслувальника), називаються правими, або загрібними, а з правого 

боку – лівими, або баковими 

Рис. 23. Типи кочетів: 

а – академічного човна, б – шлюпки в – яла. 

 

Рис. 24. Весла: 

а — весло для академічних човнів (1 – ручка, 2 – каблук, 3 – манжета, 4 – стержень, 5 – 

шийка, 6 – лопать, 7 – окантовка лопаті); б – весло для байдарок; в – весло для шлюпок; г – 

весло для морських ялів; д – весло для каное. 

 

Поверхню весла із зовнішнього боку покривають олійним водостійким 

лаком. Розміри і вага весел для академічних човнів допускаються в таких межах 

(табл. 31). 

Тепер застосовуються весла різної довжини, різного співвідношення 

важелів, різної форми та величини площадки лопаті. 

Вибираючи весло, слід враховувати фізичні дані кожного веслувальника і 

клас судна. 
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Таблиця 31 

Розмір і вага весел для академічних човнів 

Назва 
Вага, 

кг 

Довжина, 

мм 

Ширина 

лопаті, мм 

Весло розпашне 3,7-4,0 3750-3900 160-220 

Весло парне 2,0-2,2 3000-3200 160-180 

 

Судна для народного веслування. Веслові судна для народного веслування 

належать до кочетових веслових суден. Вони дуже поширені в народному 

господарстві, використовуються в рибальстві, туризмі і спорті. Спортивні човни 

для народного веслування відрізняються від інших човнів цього типу тільки 

максимально полегшеною конструкцією і кращою обробкою окремих вузлів та 

поверхні. Для народних човнів правилами змагань установлені граничні розміри 

(табл. 32) . 

При додержанні зазначених у табл. 32 обмежень, правилами змагань 

дозволяється встановлювати на народних човнах виносні кочети і рухомі банки. 

 

Таблиця 32 

Технічні дані шлюпок 

Клас човна 
Максимальна 

довжина, м 

Максимальна 

ширина, м 

Максимальни

й розмах 

кочетів, м 

Число 

посадочних 

місць 

Шлюпка-одиночка 4,8 1,0 1,5 1 або 2 

Шлюпка-двійка 6,3 1,05 1,5 3 

 

Для окремих допоміжних робіт у річковому флоті широко застосовується 

невелика шлюпка – тузик з однією парою весел. Ця шлюпка використовується 

для підтримування зв’язку з берегом обслуговуючого персоналу пароплавів, яхт 

та інших суден різного призначення. 

Весла для народного веслування застосовують в основному такої самої 

конструкції, як і для академічних суден, – відмінність тільки в розмірах (24, в). 

Морські яли не є спеціальними спортивними суднами. Це – рятувальні судна 

річкового й морського флоту. Вони використовуються для різних допоміжних 

флотських служб. 

У спортивному веслуванні використовуються тільки чотири- і шестивеслові 

яли, розміри яких наведено в табл. 33. 
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Таблиця 33 

Технічні дані ялів 

Клас човна Довжина, м 
Максимальна 

ширина, м 
Вага, кг 

Число 

посадочних 

місць 

Ял 6-весловий 6,1 1,85 800-950 7 

Ял 4-весловий 5,25 1,55 450-650 5 

Ял 2-весловий 3,55 1,20 170-190 3 

Туз 2,45 1,20 150 2 

Вельбот 6-10 

весловий 
8,524 1,83 1170 7-12 

 

Стандартні весла яла (рис. 24, г) мають малий коефіцієнт корисної дії, бо 

площа лопаті у них невелика них фізичних даних. В разі потреби ними можна 

користуватись для просування яла на мілководді, як жердиною. У спортивному 

веслуванні на ялах застосовуються модернізовані розпашні академічні весла. 

Для окремих веслувальників на морських шлюпках довжина весла 

характеризується такими величинами (табл. 34). 

Таблиця 34 

Розміри весел для ялів 

Веслувальник 
Загальна довжина 

весла, см 

Довжина 

внутрішньої 

частини, см 

Довжина 

зовнішньої 

частини, см 

Загрібний веслувальник 312 78 234 
Веслувальник середньої банки 332 83 249 

Банковий веслувальник 328 82 246 

Байдарки – безкочетові веслувальні судна. Види байдаркових суден 

розрізняються за розмірами і числом посадочних місць (табл. 35). 

Таблиця 35 

Класи байдарок 

Клас човнів 
Вид байдарок 

гоночні навчальні туристські для слалома 

Одиночка К-1 + + + + 

Двійка К-2 + + + — 

Четвірка К-4 +  + — 

Шестірка К-6 — + — — 
Вісімка К-8 —  — — 

Усі гоночні та навчальні човни – розряду скіф. Човни туристського виду 

бувають розряду скіф і клінкер. 

У змаганнях використовуються байдарки будь-якої конструкції, 

виготовлені з будь-якого матеріалу, але з додержанням параметрів, наведених у 

табл. 36. 
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Таблиця 36 

Технічні дані байдарок 

Клас 

човна 

Довжина 

максимальна, 

см 

Ширина 

максимальна, 

см 

Вага 

мінімальна, 

кг 

Товщина 

пера стерна, 

мм 

Число 

посадочних 

місць 

Байдарки гоночні 

К-1 520 51 12 10 1 

К-2 650 55 18 10 2 

К-4 1100 60 30 12 4 

Байдарки туристські 

К-1 450 70 не обмеж. — 1 

К-2 465 90 не обмеж. — 2 

Байдарки слаломні 

Ф-1 400 60 не обмеж. 10 1 

Байдарки для швидкісного спуску 

Ф-1 450 60 не обмеж. 10 1 

 

Розміри багатомісних байдарок (К-6, К-8 і т. д.) не обмежуються. 

Байдарка – це легке, закрите палубою судно. Гоночні байдарки мають 

виклеєну на каркасі обшивку, яка разом з кілем та причальними брусами утворює 

міцну конструкцію. Обшивка, палуба і деки байдарки виготовляють як одне ціле 

з високоякісного фанерного шпона або авіаційної фанери. 

У змаганнях з водного слалома та швидкісного спуску застосовуються 

байдарки, що мають добру маневреність та остійність. Човни для слалома майже 

на 40-50% повільніші від гоночних, проте їх маневреність у 5-6 раз більша. їх 

виготовляють, головним чином, з полістиролу та інших штучних матеріалів, що 

створюють гладеньку поверхню і надійність обшивки, яка здатна витримувати 

значні удари. Човен має кілька герметичних відсіків, завдяки чому практично він 

не може затонути. 

Для веслування на байдарках використовують дволопатеві весла (рис. 24, б) 

з лопатями, розгорнутими під кутом 90° одна відносно другої. Довжина 

байдаркового весла коливається в межах від 2,16 до 2,20 м для жінок і від 2,18 до 

2,30 м – для чоловіків. Кожний веслувальник звичайно добирає весло відповідно 

до свого зросту та довжини рук. Для прогулянкових байдарок повна довжина 

весла дорівнює в середньому 2,30-2,50 м. 

У слаломі і швидкісному спуску використовують весла трохи коротші, ніж 

гоночні. Так, у слаломі на байдарках жінки застосовують весла завдовжки 2,10-

2,15 м, чоловіки – 2,15-2,20 м. 

Щоб під час веслування вода не потрапляла всередину байдарки, 

користуються водонепроникним фартухом, який шиють за формою кокпіта з 

резинкою навколо талії веслувальника. Фартух надівають на кокпіт і 

закріплюють резинкою або кнопками. 



152 
 

У процесі тренувань і особливо під час багатокілометрових марафонських 

гонок у байдарку набирається вода, що ускладнює веслування. Для видалення 

води з байдарки, не виходячи з неї, застосовують простий за будовою 

відсмоктувальний насос. 

Уперше такий насос застосували на тренуваннях і всесоюзних 

марафонських гонках на байдарках українські веслувальники з Вінниці в 1963 р. 

Насос для видалення води з байдарки складається з груші діаметром 5-10 см, 

трубки завдовжки 50-60 см, діаметром 1 см (із клапаном) для всмоктування води 

і трубки завдовжки 80-90 см, діаметром 1 см, з клапаном для викидання води за 

борт судна. Насос ставлять на дно байдарки, грушою коло ніг. Періодично 

натискаючи носком ноги на грушу насоса, видаляють воду за борт судна. 

Каное – безкочетові спортивні веслові судна (рис. 25). На відміну від 

академічних човнів і байдарок, кіль у них не захований, а зовнішній. Так само, 

як і байдарки, каное мають обмеження деяких параметрів, які наведено в табл. 

37. 

Таблиця 37 

Технічні дані каное 

1 Мінімальна довжина відкритої частини каное С-10 повинна дорівнювати половині 

довжини човна. Зовнішній кіль, якщо такий є, має бути прямий і виступати нижче від корпуса 

не більш як на 30 мм. 

 

Слаломні каное, на відміну від гоночних, повністю запалублені і мають такі 

самі кокпіти, як і байдарки. На слаломних човнах завжди є запасне весло, 

укріплене на палубі в спеціальних затискачах. Місця для веслувальників у цих 

човнах встановлюються значно далі одне від одного, ніж у гоночних. 

У каное веслувальники використовують спеціальні подушки, які правлять 

їм за м’яку опору для коліна опорної ноги. Подушку завбільшки 24·32·І0 см 

виготовляють з непромокального брезенту. У покришку подушки через 

невеликий розріз насипають покришеного корка або пінопласту і щільно 

зашнуровують. Щоб подушку було зручно переносити, збоку у неї є м’яка ручка. 

Клас 

човна 

Довжина 

максимальна, см 

Ширина 

максимальна, см 

Вага мінімальна, 

кг 

Число 

посадочних 

місць 

Каное гоночні 

С-1 520 75 16 1 

С-2 650 75 20 2 

С-101 1100 85 50 10 

Каное для слалома 

С-1 400 80 не обмежена 1 

С-2 458 80 не обмежена 2 

Каное для швидкісного спуску 

С-1 480 80 не обмежена 1 

С-2 500 80 не обмежена 2 
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На каное використовують однолопатеве весло, яке підбирають 

індивідуально для кожного веслувальника (рис. 24, д). 

Туристські судна – це човни, пристосовані для прогулянок, екскурсій та 

туристських подорожей. Тут використовують найрізноманітніші човни. 

Веслові судна для туризму мають добрі мореплавні якості, вони міцні і 

достатньо вантажопідйомні. 

Туристи використовують байдарки, човни стандартного типу (фофани, 

шлюпки, моторні, парусні і надувні човни), а також саморобні човни, які 

застосовує населення. 

 

Рис. 25. Каное-двійка. 

 

У практиці туризму використовується байдарка туристська. Це легке, довге, 

закрите палубою судно. Завдяки малій осадці та невеликій ширині байдарки 

добре проходить по мілких і вузьких водних шляхах. 

За конструкцією байдарка туристська буває: жорстка з фанери (або тонких 

дощок), напівжорстка (з нерозбірним каркасом, який обшивають 

водовідштовхуючою тканиною) і розбірна (з каркасом, що розбирається на 

частини, і оболонкою з непромокальної тканини). 

Довжина байдарки 410 см. ширина 85 см, вага 17 кг, вантажопідйомність 

350 кг. 
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Короткий словник термінів і визначень 
У гребному спорті вживаються два види термінів – збірні і конкретні. 

Збірний термін, як правило, позначає цілісний рух або комплекс рухів (гребок), 

конкретний – окремий рух або положення весляра (під’їзд, занос, проводка). Ми 

пропонуємо дотримуватися такої термінології в гребному спорті: 

1. Академічне веслування – найбільш досконалий вид кочетах веслування. 

2. Академічні човна – спортивні гребні суду з кочетами. 

3. Акваторія – частина водойми, обмежена природними або штучними 

орієнтирами. 

4. Амплітуда рухів весляра – максимальне відхилення осі тулуба від вертикалі до 

носа і кормі човна. 

5. Бакова сторона човна (баковий борт) – розташована праворуч у напрямку руху 

човна. 

6. баків весляр – сидить з правого боку в напрямку руху човна (весло 

розташоване зліва від весляра). 

7. Баланс – елемент техніки веслування. Володіти балансом – здатність весляра 

не реагувати на чинники, які виведуть човен зі стійкого стану. Володіти 

балансом – досконало управляти веслом і човном. 

8. Банку – місце сидіння весляра в човні. 

9. Баранчик – гайка спеціальної конструкції на кочеті. 

10. Басейн (гребний) – спеціальна споруда, призначене для імітації гребли на 

суші в умовах, близьких до природних. 

11. безопорного фаза гребка – частина циклу гребка, під час якої весляр не 

прикладає зусиль для просування човна. 

12. Бімси – поперечні кріплення човни, які спираються на привальні бруси. 

13. Бон – плавуча споруда, що використовується для причалювання, посадки і 

виходу команди човна. 

14. Борт – бокова стінка судна. 

15. Бортова кочети – кочети, закріплена на борту човна. 

16. Валек весла – частина весла від місця установки каблука до його закінчення 

з внутрішньої сторони. 

17. Ватерлінія – умовна лінія, до якої судно занурюється в воду при 

розрахунковій завантаженні. 

18. Верхня рука – рука, розташована над іншою рукою при занесенні парних 

весел на підготовці. 

19. Ведення валька – переміщення весла під час підготовки, яке виконує гребець. 

20. Вид човни – класифікація човнів за їх призначенням: гоночні, навчальні. 

21. Зовнішні сили, що діють на весляра, – реакція рукоятки весла, реакція банки, 

реакція підніжки, сила опору повітря, сила тяжіння тіла весляра. 

22. Зовнішні сили, що діють на механічну веслову систему (човен – весляр – 

весло): 

– Сила опору води просуванню корпусу човна; 

– Сила тиску води на лопать весла; 

– Сила опору повітря; 
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– Сила тяжіння системи. 

23. Зовнішній важіль весла – відстань від осі обертання кочета (каблука) до 

середньої точки опори на лопаті. 

24. Внутрішні сили, що діють на весляра, – м'язові зусилля, зусилля в зв'язках, 

реакція в суглобах, сили інерції окремих ланок тіла. 

25. Внутрішні сили, що діють на механічну веслову систему (човен – весляр – 

весло): 

– Сила тяги весляра (прикладена до рукоятки весла); 

– Сила інерції тіла весляра (прикладена до рукоятки весла або до підніжки); 

– Сила ваги окремих ланок системи. 

26. Внутрішній борт – борт човна, з боку якого весляр докладає зусиль до весла. 

27. Внутрішня рука – рука, розташована на рукоятці орного весла ближче до 

кочеті; зовнішня – далі від кочета. 

28. Внутрішня нога – нога весляра, розташована ближче до кочеті в орної човні; 

зовнішня – далі від кочета. 

29. Внутрішній кіль – поздовжнє з'єднання всередині човна, що служить для 

зв’язку і кріплення внутрішніх пристроїв в човні. 

30. Водонепроникна переборка – непроникна для води перегородка усередині 

човна. 

31. Водяна робота весла – форма рухів лопаті весла у воді при виконанні гребка. 

32. Водотоннажність – розрахункова величина допустимого навантаження для 

судна. Теоретично дорівнює вазі витісненої судном води. 

33. Волноотбойнік – захисне пристосування для запобігання від попадання води 

а човен. 

34. Хвильовий опір – величина опору рухомому судну. 

35. Вісімка – багатомісний спортивна човен. 

36. Обертається кочети – конструкція кочета з вертикальною віссю обертання (в 

даний час загальноприйнятою є). 

37. Сплеск весла – дотик лопатою весла води при занесенні. 

38. Зустрічний курс – човни, що рухаються назустріч один одному. 

39. спливання весла – зміна величини занурення лопаті весла в воду через 

порушення горизонтальності докладання зусиль до рукоятки весла. 

40. Зовнішня кочети – кочети, закріплена на винесеному за межі човна 

кронштейні. 

41. Висота кочета – відстань від горизонтальної площини кочета до води або до 

найнижчого місця на банку. 

42. Гідротормозітель – спеціальне пристосування для збільшення опору руху 

човна. 

43. Глибина занурення човна – відстань від верхньої поверхні води до нижнього 

краю човна; глибина занурення весла – відстань від верхньої поверхні води 

до верхнього краю лопаті. 

44. Гребок – цикл рухів, виконуваних гребцем в човні, що забезпечує 

пересування човна в заданому напрямку. 

45. Гребний апарат – пристрій, що дозволяє виконувати імітацію рухів гребка. 
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46. Гребля народна – веслування в судах довільної конструкції. 

47. Гребля спортивна – вид спорту, в якому спортсмени змагаються в 

спеціальних судах на певну відстань. 

48. Гребний цикл – завершений комплекс рухів весляра, що складається з фаз 

підготовки і проведення. 

49. Гребний ергометр – прилад для вимірювання фізичної роботи весляра на суші 

в умовах, близьких до природних. 

50. Рушій човна – пристрій, що створює тягу {упор) за рахунок зворотної реакції 

води (в гребному човні – весла, в моторному човні – лопаті гвинта). 

51. Двійка – двомісна спортивна академічна човен. 

52. Подвійна кочети – кочети для парної і орної гребли, що встановлюється на 

одній осі обертання. Використовується в навчальних човнах і гребних 

апаратах. 

53. Дека – водонепроникне надводна покриття човна з дерева, пластику або 

спеціального матеріалу. 

54. Довжина гребка – шлях, який проходить човен під час опорної фази гребка 

(проводки). 

55. Довжина проводки – величина шляху переміщення лопаті весла щодо човна. 

56. Диферент – різниця висоти бортів над водою або між серединою з одного 

боку і носом і кормою з іншого у човни, що знаходиться на плаву. 

57. Дистанційна швидкість – відношення довжини пройденої дистанції до часу 

проходження командою (човном). 

58. Довжина занесення весла – величина зміщення лопаті весла від осі кочета в 

сторону носа човна. 

59. Дрейф човна – зміщення човни з курсу під впливом бічного вітру. 

60. Жорсткий старт – нерухомо закріплене пристрій для установки човна перед 

прийняттям старту. 

61. Загрібний – весляр, що задає темп і ритм веслування всій команді, що сидить 

ближче всіх до корми човна. 

62. Заїзд: 

– Одночасне прийняття старту декількома командами; 

– Черговість прийняття старту командами на змаганнях. 

63. зарулювання – мимовільне зміна напрямку руху човна. 

64 Заднє положення весляра – кінцеве положення весляра (тулуб, ноги, руки) 

при, виконанні проводки. 

65. Захоплення: 

– Руху весляра, що забезпечують переміщення лопаті весла до води і 

повідомляють їй необхідну швидкість для отримання опори про воду; 

– Рух лопаті весла від моменту зіткнення з водою до її повного занурення. 

66. Занесення весла – переміщення гребцом весла в напрямку корми човна під 

час підготовки. 

67. Засувка кочета – фіксується затвор на кочеті, що забезпечує утримання весла 

під час веслування. 

68. Вигин лопаті – кривизна лопаті весла. 
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69. Початкове положення весляра – положення весляра в човні, з якого він може 

продовжити виконання гребка. 

70. Італійська розсадження – довільна розстановка кронштейнів в академічній 

човні з урахуванням індивідуальних даних веслярів і особливостей класу 

човнів. 

71. Каблук весла – пристосування для утримання весла в кочеті. 

72. Кантувати човен – перевертати човен на бік, вгору днищем. 

73. Кіль – поздовжнє з'єднання (брус) по всій довжині човна, що служить її 

основою. 

74. Клінкерна обшивка – конструкція покриття човна, при якій планки 

накладаються краями одна на іншу. 

75. Каретка – рухома частина банки. 

76. Кільовий кермо – кіль човна, який використовується в якості керма. 

77. Кільватері – слід на воді, залишений човном після свого руху. 

78. Кільсон – внутрішній додатковий брус для посилення кіля. 

79. Класи човнів – підрозділяються по числу місць і способу гребли. 

80. козелком – пристосування для установки човна на суші в різних положеннях. 

81. Команда – колектив спортсменів, які гребуть в одному човні. 

82. Конституція весляра – статура спадкове або набуте в результаті фізичних 

вправ. 

83. Кінець гребка – заключна частина проводки до повного вилучення лопаті 

весла з води. 

84. Кінець проводки – комплекс рухів весляра, що забезпечує збереження опори 

лопаті весла про воду до вилучення її з води. 

85. Корінний шпангоут – посилений шпангоут в човні, розрахований на 

зміцнення на ньому кронштейна. 

86. Корпус човна – конструкція для розміщення в ній веслярів і обладнання, 

необхідного для повідомлення їй руху. 

87. Корми – задня частина човна. 

88. Кормовий кермо – кермо, розташований на кормі човна. 

89. Кронштейн в човні – металева конструкція для установки кочета, винесеною 

за борт човна. 

90. Кронштейн – пристосування в елінгу для постановки і утримання човна в 

положенні догори кілем. 

91. Кросинг – положення, коли одному з човнів під час змагань завадив 

проходженню дистанції інший човен. При умисному створенні такого 

положення винна команда дискваліфікується. 

92. Критична глибина – глибина водойми, при якій величина опору руху човна 

досягає максимальної величини. 

93. Курс судна – напрямок руху човна. 

94. Лівий борт – сторона човна справа по напряму руху (баковий борт). 

95. Лопата весла – розширена частина весла в його закінчення. Під час 

веслування занурюється в воду (робоча частина весла). Лопать весла має 
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наступні вимірювання: ширину, довжину, форму, кривизну, а також кінець 

лопаті і зовнішній край. 

96. Манжета – шкіряне або штучне покриття тієї частини весла, яка знаходиться 

в кочеті. 

97. Мірні відрізки дистанції – виміряні частини дистанції, використовувані для 

тренування. 

98. Місце весляра в човні – робоче місце весляра в човні, обладнане для 

веслування. 

99. Механічна гребна система – сукупність матеріальних тіл (веслярі, весла, 

човен), що знаходяться у взаємозв'язку і взаємодіючих з навколишнім 

середовищем – водою і повітрям. 

100. Металевий шпангоут – металева частина на дерев'яній або синтетичної 

поверхні шпангоута, призначена для його посилення. 

101. Мореплавність судна (ходові якості судна) – здатність човна витримувати 

курс, зберігати рівновагу і керованість в складних умовах руху. 

102. Накриття лопаті – величина кута лопаті до поверхні води під час проводки. 

Накрити весло – збільшити кут; розкрити весло – зменшити кут накриття. 

103. Початок проводки – частина циклу гребка від моменту повного занурення 

лопаті до отримання опори об воду. 

104. Нерухома кочети – кочети без рухомих частин (зустрічається в народній 

веслування). 

105. Нерухоме сидіння (банку) – місцезнаходження весляра в човні (шлюпка, ял). 

106. Непотоплюваність човна – здатність човна спливати і триматися на поверхні 

після її перевертання. 

107. Нижня рука – рука, розташована під іншою рукою при занесенні парних 

весел на підготовці. 

108. Ножний кермо – рухома площадка підніжки в човні без рульового, за 

допомогою якої можна змінити напрямок руху човна. 

109. Ніс човна – передня частина човна. 

110. Носова хвиля – хвиля, що виникає у носа човна і йде збоку по діагоналі. 

111. Нирок човна – вертикальні коливання човна під час руху. 

112. Взуття весляра – вмонтовані на підніжку туфлі, які використовуються для 

закріплення ніг весляра. 

113. Одинак – спортивна академічна човен з одним гребцем. 

114. Опорна площадка – площадка для постановки ноги при посадці в човен. 

Розташована між полозами. 

115. Опорна розтяжка – опора для весла па кочеті у вигляді додаткової розтяжки 

кронштейна. 

116. Опорна стійка – підстава для кріплення кронштейнів в елінгу для човнів, що 

несе основне навантаження. 

117. Ортодоксальна веслування – техніка виконання гребка, обумовлена формою 

виконання рухів тулубом і руками, а не якістю роботи весла у воді. Існувала 

до появи природної веслування. 
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118. Оснащення човна – сукупність обладнання і пристосувань, призначених для 

створення зусиль і передачі їх гребцем човну для його пересування. 

119. Остійність – здатність човна зберігати стійку рівновагу і повертатися до 

нього після припинення дії сил, що прагнуть вивести човен з цього стану. 

120. Основне положення весляра – розташування весляра в човні, яке 

визначається його здатністю перебувати в ній в розслабленому положенні 

при відсутності рухів веслом (веслами). 

121. Отвал тулуба – кінцеве положення тулуба весляра при виконанні гребка, 

коли його верхня частина відхиляється до носа човна далеко за 

перпендикуляр. 

122. Палуба – верхнє перекриття човна. 

123. Парна човен – клас човна, оснащеної парними веслами. 

124.Парное весло – весло, яке використовується в парних човнах при веслування 

однією рукою. 

125. Передача на веслі – відношення відстані між внутрішнім і зовнішнім 

важелями весла. 

126. Переборка – водонепроникна перегородка в човні. 

127. Перший номер – весляр, що займає перше робоче місце в човні (у напрямку 

руху). За міжнародними, правилам – загрібний. 

128. Плавець – рухома частина кіля. 

129. Майданчик кочета – спеціальний майданчик на кронштейні, 

використовувана для зміни кута накриття лопаті весла. 

130. плюмажами – рух лопаті весла а заметі з киснем води. 

131. Рухомий старт (ковзний старт) – розташування човнів на стартовій лінії без 

жорсткого закріплення (летючий старт). 

132. підворіть лопаті – помилка, що виникає при ранньому розкручуванні весла 

в кінці проводки. 

133. Підніжка – пристосування для постановки і упору ніг в човні. 

134. Підготовка – безопорному фаза гребка. Рух, що виконується спортсменом, 

яке забезпечує переміщення весляра і лопаті весла в напрямку від носа човна 

до корми. 

135. Підгонка човна – пристосування обладнання човни до індивідуальних 

даними веслярів. 

136. Рухоме сидіння (банку) – робоче місце весляра в академічній човні. 

137. Підп’ятник– пристосування на підніжці, призначене для утримання стопи. 

138. Під'їзд – переміщення весляра від носа до корми в фазі підготовки гребка. 

139. Полики – дерев'яний настил у човні для запобігання днища від пошкоджень. 

140. Полозков – конструкція з металу, пластмаси або дерева, пристосована для 

переміщення банки. 

141. Полоззя – металевий підсилювач для полозків. 

142. Порожнисте весло – трубообразна конструкція стержня весла. 

143. Понтон – дерев'яна частина перекриття човна між декою і робочим відсіком 

човна. Місце кріплення носового фальшборту. 

144. Перетин човна – умовний розріз човна. 
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145. Правий борт – сторона човна зліва по напрямку руху (загрібний борт). 

146. Запобіжний кулька – гумова куля на носі човна, пом'якшувальний удар при 

можливому зіткненні. 

147. Простріл банки – пересування банки на початку проводки без перенесення 

зусиль гребця на весло. 

148. Протяжка човна – спеціальне вимір величини опору рухомого човна, що 

виконується на буксіровочному тросі за катером. 

149. Привальний брус – поздовжнє з'єднання на фальшборті для зміцнення 

обшивки і поперечних опор в човні. 

150. Причалювання – підхід човна до плоту. 

151. Проводка: 

– Робоча фаза гребного циклу; 

– Частина гребка від моменту занурення лопаті весла в воду до вилучення її з 

води; 

– Рух, що виконується гребцем, яке забезпечує опору лопаті про воду та 

переміщення човна в потрібному напрямку. 

152. Розворот на свій борт (розворот тулуба) – поворот тулуба весляра під час 

підготовки (під'їзду) в сторону весла (орного). 

153. Розворот лопаті – поворот лопаті весла з горизонтального положення у 

вертикальне і навпаки при виконанні захоплення і кінця проводки. 

154. Розмах кочета – відстань від осі кочета до середини вертикальній площині 

човни. Для човнів в парній веслування дається подвійне відстань між осями 

кочетів з різних сторін човна. 

155. Розпірка – проміжна опора, що застосовується для збільшення жорсткості 

кронштейна. 

156. Орне весло – весло, яке приводиться в рух гребцем (баків або загрібний), які 

виконують гребок з однієї зі сторін човна. 

157. Регулювальна прокладка – спеціальна шайба, що застосовується для 

установки висоти кронштейна. 

158. Регульована кочети – пристосування на кочеті, що дозволяє змінювати 

величину накриття лопаті весла. 

159. Ремінь підніжки – ремінь, службовець для кріплення ніг до підніжки. 

160. Ритм веслування – тимчасові співвідношення окремих частин гребкового 

циклу. 

161. Ритм гребка – співвідношення в часі між проведенням і підготовкою в циклі 

гребка. 

162. Рульовий – член гребного екіпажу, в обов'язки якого входить управління 

човном за допомогою керма. 

163. Кермо – пристосування для зміни напрямку руху човна. 

164. Румпель – поперечна деталь на кермі для прикріплення рульового троса. 

165. Ривок весла – початок проводки, що виконується з надмірним зусиллям. 

166. Рукоятка весла – місце утримання весла руками. 

167. Рульова підніжка – підніжка з упором, який повертається сполученим за 

допомогою троса з кермом. 
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168. Рульовий трос, – м’яке рухоме з’єднання рульового пристрою з кермом. 

169. Сеньйор – весляр старше 19 років, який виступає за міжнародними 

правилами по розряду дорослих. 

170. Серп – пристрій на кронштейні для утримання кочета. 

171. Сидіння у човні – місце розташування весляра в човні (сидіння рульового). 

172. Система Альбано – поділ доріжок для кожної з човнів на дистанції змагань. 

173. Скіф – гоночна човен–одинак. 

174. Ковзання човна – пересування човна після виконання проводки (в 

безопорної фазі гребка). 

175. Спливання лопаті весла – зміщення лопаті в воді під час проводки через 

втрату опори об воду. 

176. Середня швидкість човна – відношення шляху, пройденого човном на 

дистанції, до часу її проходження. 

177. Середня швидкість в циклі гребка – відношення шляху, пройденого човном 

в циклі, до тривалості циклу. 

178. Старт: 

– Комплекс спеціальних рухів, виконуваних гребцем в човні з місця і 

повідомлення йому необхідної швидкості; 

– Початок гонки; 

– Місце початку гоночної дистанції. 

179. Стартер – суддя, що дає сигнал початку гонки на старті. 

180. Стрингер – поперечна деталь човна, що прикріплюється до привального 

брусу або шпангоуту, на які кріпляться полозки. 

181. Стик – місце з'єднань дерев'яних конструкцій в човні; з'єднання двох частин 

човна. 

182. Стрижень весла – частина весла, розташована між лопатою і вальком. 

183. Стиль веслування – індивідуальні особливості виконання техніки гребка. 

184. Табанити – виконувати рух для зупинки човна. 

185. Темп веслування – кількість гребків, виконуваних за певний час (частіше 1 

хв.). 

186. Кут накриття весла – кут, утворений опорною площиною лопаті весла з 

поверхнею води. 

187. кочетах – пристосування для розміщення весла і передачі зусиль на човен. 

188. Вусики на банці – спеціальної форми вигини, які утримують банку від 

випадання з човна при перекиданні. 

189. Фаза гребка – частина гребка, виділена в часі. 

190. Фартшпіль – форма тренування в човнах, при якій чергуються в певній 

закономірності темп і кількість гребків. 

191. Фальшборт – височіє поздовжня частина човна, яка використовується для 

кріплення кронштейнів. 

192. Фініш – завершення гонки. 

193. Форма лопаті – встановлені розміри лопаті весла: ширина, довжина. 

194. Хват весла – спосіб тримання весла. 

195. Ходкостью човна – якість човна, що характеризує її ходові якості. 
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196. Шейка весла – місце переходу стрижня весла в лопать. 

197. Ширина хвата – відстань між кистями рук весляра на рукоятці весла. 

198. Шлепок – слід у воді від лопаті весла. 

199. Шпангоут – внутрішня частина конструкції човна, що зв'язує кіль, обшивку 

з кронштейнами. 

200. Шпон – спеціальне покриття для човна, що складається з двох і більше 

склеєних шарів дерева. 

201. штевень – внутрішня частина кіля човна в носовій і кормовій її частини. 

202. Штир кочета – вертикальна вісь обертання кочета. 

203. Цикл гребка – комплекс рухів, що виконується гребцем в човні в певній 

послідовності і забезпечує її просування. 
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	Особливості техніки веслування юних спортсменів
	Тренування юних веслувальників

	Рис. 21. Показники відновлення функцій організму після тренувальних занять з веслування:
	У підготовці юних веслувальників використовуються всі основні методи тренування, проте перевага віддається змінному методові.
	У роботі з юними спортсменами в тижневому циклі занять основного періоду методи тренування доцільно застосовувати в такій послідовності: першого дня – змінний або рівномірний метод; другого дня веслувальники вивчають техніку і вдосконалюються в ній, в...
	А ось орієнтовний тижневий план тренування з академічного веслування для юнаків третього року навчання.
	Понеділок. Удосконалювання в техніці веслування. Метод тренування – змінний. Тривалість заняття – 120 хв. Загальна фізична підготовка після веслування в човні, – біг на дистанцію 2,5-3 км, силові вправи і вправи на розтягування та розслабляння м’язів ...
	Вівторок. Розвиток швидкості. Метод тренування – змінний. Прискорення під час ходу човна. Швидкісна робота – 1,5 довжини основної дистанції. Інтенсивність веслування – висока. Вправи з загальнофізичної підготовки в процесі розминки і в заключній части...
	Середа. Розвиток швидкісної витривалості. Метод тренування – повторний і змінний. Прискорення з місця та із старту. Обсяг навантаження – 1,5 довжини основної дистанції. Розминка – помірна.
	Четвер. Відпочинок. Спеціалізована розминка.
	П’ятниця. Розвиток швидкості. Удосконалювання в техніці веслування на швидкість. Тривалість заняття – до 110 хв. Загальна фізична підготовка – виконування вправ після веслування на човнах (біг, силові вправи на розтягування та розслабляння м’язів тулу...
	Субота. Тренування на основній дистанції. Метод тренування – контрольний. Загальна фізична підготовка здійснюється до виїзду і після веслування на човнах (по 15-20 хв).
	Неділя. Відпочинок.
	Цікаво відзначити, що дозоване навантаження із застосуванням різних методів тренування викликає в юнаків різні функціональні зрушення, про що свідчать дані наших досліджень, наведені в табл. 26.
	Відновлення фізіологічних функцій у юнаків після тренувальних занять
	на байдарках з застосуванням змінного (І) і повторного (II) методів
	Як показує практика та спеціальні дослідження, найскладнішими щодо виконання, а отже, і щодо розв’язання поставлених завдань у тренуваннях є рівномірний і інтервальний методи. Зберігати сталий темп і ритм веслування навіть на короткий час (7-10 хв), є...
	Підвищенню ефективності тренувальних занять і результатів на змаганнях допомагає розминка. У практиці роботи з юними спортсменами використовуються розминки інтенсивні і повільні. В інтенсивну розминку включають такі вправи, як вільне катання – 10 хв, ...
	Різні за своєю спрямованістю розминки по-різному впливають на функціональний стан юних веслувальників. Так, інтенсивна розминка трохи поліпшує результати проходження повних, дистанцій, зберігаючи у веслувальників досить добре самопочуття при помірно в...
	В основному періоді, особливо в його змагальному етапі, юні спортсмени беруть систематичну участь у змаганнях. У зв’язку з цим під час проведення з юнаками та дівчатами змагань з веслування рекомендується точно додержувати норм навантажень.
	У змагальному етапі можна збільшувати число тренувальних занять до шести, а іноді й до семи-восьми на тиждень. При цьому їх тривалість не повинна перевищувати 60-90 хв, бо інтенсивність цих тренувань вища, ніж у попередньому етапі. Відрізки і повні ди...
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	ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ
	Навчально-спортивна робота з веслувального спорту в
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	На лабораторних заняттях студенти набувають практичних навичок, що стосуються вибору, устаткування, ремонту, припасування та зберігання веслового інвентаря.
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