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 Кратка история на хандбалната игра 
 Хандбалът както и всички други спортове има своята история. Все 
още няма точни данни кога за първи път се е играл хандбал. За развитието 
и обособяването на хандбала като спорт са допринесли много народи. Като 
първоучител на играта 7 на 7 се смята датския учител X. Нилсен, който 
включил играта в програмата на своите ученици за разнообразие в 
датското градче Ордруп. В последствие издал правилник за играта в 
първоначалния й вид. По същото време в Чехия се практикува хазената 
(чешкия хандбал), 11 на 11 състезатели. 

Поради своя естествен характер и емоционално въздействие върху 
играчите, хандбалът започнал да се практикува много бързо в 
Скандинавските страни, Русия и Германия. За развитието на съвременния 
хандбал голям принос имат държавите Дания и Швеция, където хандбалът 
започва да се играе в закрити зали. Първото първенство в зала е в Швеция 
през 1931/1932 г. 

Истинска революция в развитието на хандбала изиграват промените 
в правилника, предложени от германеца Шеленц около 1925-1926 г. 
Съгласно тези промени размерите на топката се намаляват от 71 см до 58-
60 см.. Правилото за трите крачки и задържането на топката до 3 секунди 
правят играта изключително атлетична и динамична. Хандбалът е призната 
като спортна игра през 1926 г., когато към Международната аматьорска 
спортна федерация се създава комисия, която ръководи някой други 
спортове. 

На Олимпийските игри в Амстердам през 1928 г. се учредява 
Международна аматьорска федерация по хандбал (МАФХ). На този 
конгрес се утвърждават и правилата на играта за 11 на 11. През 1934 г. се 
утвърждават и правилата за 7 на 7 на конгреса в Стокхолм. 

На Олимпийските игри през 1936 г. в Берлин хандбалът е включен в 
програмата на игрите. 

Първите световни шампиони както на 7 на 7, така и на 11 на 11 
стават хандбалистите на Германия. 

По време на Втората световна война МАФХ се разпада. На конгреса 
в Копенхаген през 1946 г. се създава Международна федерация по хандбал 
(МФХ). След края на Втората световна война хандбалът придобива 
изключителна популярност и развитие на всички континенти - Европа, 
Азия, Америка и Латинска Америка. Първи световни шампиони след 
войната са Швеция през 1954 г. за мъже и през 1954 г. Югославия за жени. 
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Първи олимпийски шампиони през 1972 г. в Мюнхен е отбора на 
Югославия за мъже и през 1976 г. в Монреал СССР за жени. 

В България хандбалът започва да се играе сравнително късно. По 
неофициални данни на Великденските тържества през 1926 г. в София 
гостуват два отбора от Любляна и Белград, които провеждат 
демонстративни срещи между мъжките и женските отбори на хокей клуб 
"Славия". В края на 30-те години под редакцията на Ст. Янчулов и Иван 
Братанджиев излиза и първият правилник по хазена. Освен в София 
състезания по хандбал се провеждат също така и в гр. Варна, Чирпан, 
Кюстендил, Свиленград, Бургас и др. Възпитаниците, на проведения трети 
държавен курс по физическо възпитание през 1935 г. в гр. София, помагат 
хандбалът да направи първите стъпки в училищата. За истинска 

масовост на практикуване на играта може да се говори след 1958 г., 
когато БСФС поставя задача и отпуска средства за развитието на 
материалната база. Проведените през 1959-1961 г. три последователни 
курса за обществени инструктори създават предпоставка за добро начапно 
развитие на хандбала. Ценна помощ оказват и полският треньор П. 
Каменски, румънеца Й. Шустер и руският специалист С. Маринович -1972 
г. Но безспорно голяма роля за популяризирането на хандбала изиграва 
включването му през 1958 г. в училищната програма. 

Официалните републикански първенства датират от 1961 г. През 
1961 г. хандбалът е включен и в общостудентските игри, като първи 
студентски шампиони са отборите на ВИФ "Г. Димитров" за мъже и жени. 
Републикански студентски шампиони за 1996 г.е и отборът на ЮЗУ 
"Неофит Рилски" - гр. Благоевград за жени. На световните студентски игри 
в Румъния през 1975 г. българските студенти постигат най-добро 
класиране до сега - отборът зае 6-то място. 

В сегашно време, на този етап в Република България е изградена 
система за провеждане на Републикански първенства за всички възрастови 
групи, като значителен принос за това имат и специалистите, завършили 
специалността "Физическо възпитание" при ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. 
Благоевград. 

 
Техника на хандбала в защита и нападение без топка 
За да говорим за техника на хандбала трябва да изясним нейната 

същност. Според А. Донской и М. Дячков спортната техника се определя 
като "специализирана система от едновременни и последователни 
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движения, насочени към рационална организация на взаимодействията на 
вътрешните и външните сили с оглед на най-пълното използване на тези 
сили за достигане на високи спортни резултати. Техниката при хандбала 
има изключително динамично развитие, протичащо в изключително бързо 
променящи се условия на спортната борба, даващо възможност на 
спортиста да избере най-оптималния вариант за всеки отделен случай. 

 
1. Техника на хандбала в защита без топка 
Основни технически похвати в защита са: 
а) Защитен стоеж; 
б) Предвижване в защита; 
в) Блокиране; 
г) Отнемане на топката. 
1а) Защитният стоеж по своята същност създава предпоставки за 

бързо и ефикасно противодействие на противника. При защитния стоеж 
краката леко са сгънати в коленете, тялото леко е приведено напред, 
ръцете са сгънати в лакътната става и пред тялото, погледа следи топката и 
движението на противника (вж сн. 1); 

16) Придвижването в защита става с приставни крачки в ляво и дясно 
пред шест метровата вратарска линия в зависимост от развитието на 
нападението. Падането в центъра на тежестта, на тялото по-ниско при 
приставките крачки придава на тялото устойчив характер, стабилност и 
сигурност при изпълнение на защитните действия; 

 
Сн. 1 
 
1 в) Блокирането на топката е закъсняло защитно средство, имащо 

задача да попречи на ударите на противника да попаднат във вратата. Вж. 
сн. №2а 



4 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сн. 2а 
 
В зависимост от височината на удара към вратата блокирането може 

да бъде от място и с отскок, и с крак, и ръка. При блокирането се изисква 
състезателите да преодолеят страха от болката при съприкосновение с нея. 
Вж. сн. № 2 б  

 
Сн. 2 б 
1г) Отнемане на топката от противника изисква изключителна 

съобразителност и предугаждане на момента, и посоката на подаването. 
Отнемането може да се осъществи в момент на водене, на стрелба и 
подаване. Правилата в хандбала изискват това да става без докосване 
ръката на противника. 

 
2. Техника на хандбала на нападение без топка 
Към основните хандбални технически похвати спадат: 
2а) Придвиждане с приставни крачки; 
2б) Бягане по права с различна скорост; 
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Сн, 26 
2в) залъгващи движения; 
2г) Обръщане и спиране; 
2д) Поставяне на заслони. 
2 а. Придвиждането с приставни крачки се използва предимно за по-

добро пласиране при изнасянето на топката в нападение и с разиграването 
на топката в нападение пред противниковата врата. Характерна особеност 
е по-ниската стоика за устойчивост и сигурност при сблъсък с противника. 

2б. Бягането по права с различна скорост дава възможност за бързо 
придвижване в противниковата половина. Обикновено бягащият трябва да 
е полуобьрнат с тяло и с поглед да следи кога ще получи топка от 
съотборниците си. 

2в. Залъгващите движения имат за цел да изненадат противника и да 
го заблудят за намеренията в. нападение. Залъгващите движения са 
приоритет на високо подготвените физически и технически спортисти, 
притежаващи добри координационни способности да променят бързо 
посоката на бягане, рязкото спиране и стартиране. 

2г. Обръщането и спирането е основен елемент от бързата и рязка 
промяна на придвижването на игрището. Осъществява се като последната 
крачка е леко удължена, центъра на тежестта е по-ниско, краката са свити в 
коленете, върховете на пръстите в първия крак са леко по хоризонтала, 
като дават възможност за по-голяма маневреност при обръщането. 

2д. Поставяне на заслони се счита за голямо изкуство в съвременния 
хандбал. Обикновено заслоните се правят с гръб и лицеи и за секунди, като 
пречат на защитника да противодейства бързо в защита. Заслоните 
обикновено се използват от близко стоящи един до друг съотборници с 
топка. Като ефикасно средство в нападение се използва и баража с един 
или двама състезатели. 

 
Техника на хандбала с топка 
Един от основните, елементи изискващ голяма съобразителност, 

ловкост и съсредоточеност е ловенето на топката.  
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Сн. 3 а 
 
В зависимост от летежа на топката се променя и техниката на ловене. 
Ловене на висока топка; 
Ловене на топка пред гърди; 
Ловене на ниска топка; 
Ловене на търкаляща се топка. Ловенето на висока топка се 

осъществява с две ръце над рамо, обърнати с длани напред близо една до 
друга, пръстите са леко сгънати, палците са един до друг, за да задържат 
топката да не избяга назад.  

Вж. сн. №3а.  Техниката на ловене пред гърди се осъществява с ръце 
пред гърди свити в лакътната става, като състезателят атакува топката с 
крачка напред и ръце преди да я улови. Ловенето на ниска топка 
обикновено затруднява повече състезателите, като и тук занимаващият 
прави крачка напред с длани, обърнати с пръстите надолу. Вж. сн. №3б. 

  
Сн. 3б 
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Сн. 3 в 
При ловенето на търкаляща се топка центъра на тежестта е ниско 

долу, левият (десният) крак се изнася напред свит в колянната става, 
тялото е сгънато напред, дясната (лявата) ръка атакува топката, а лявата 
(дясната) отгоре укротява топката. Вж. сн. №3в. 

Ловенето може да се извършва от място и в движение. Ловенето от 
място обикновено се практикува при началното разучаване. Ловенето на 
топката при високо техничните състезатели в движение е предпоставка за 
бързото преминаване от защита в нападение и гарантира бързо и точно 
подаване на съотборника. 

Хвърляне на топката (подаване) 
Хвърлянето на топката е в основата на подаването и на различните 

удари към вратата. В зависимост от подготовката на състезателите по 
време на игра се използват голяма гама от разнообразни подавания: 

 Подаване с една ръка над рамо; 
 Подаване с една ръка зад гърба (скрито подаване); 
 Подаване с една ръка зад тила; 
 Подаване с една ръка от долу; 
 Подаване на търкаляща се топка; 
 Подаване с отражение от пода. 
За точността на хвърлянето определяща роля играе начинът на 

хвърляне. При различните начини на хвърлянето ... има значителни 
разлики, но те се отнасят предимно към отделните фази. Основният 
механизъм се състои от три части: 

 Хващане (ловене) на топката; 
 Изнасяне на ръката назад; 
 Хвърлянето на топката; 
 Съпровождане на топката с ръка и тяло. 
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Подаването с една ръка над рамо 
След ловенето на топката с две ръце пред гърба от изход но 

положение напречен разкрачен стоеж топката се изнася с две ръце до 
нивото на раменния пояс, след което движението на топката продължава с 
изнасянето на дясната (лявата) ръка над рамо и назад легнала на дланта и 
обхваната с пръстите на ръката, като в същото време се получава едно леко 
осукване на тялото в посока на изнасянето на ръката. Следващото 
движение е нанасянето на замаха (удара) на топката от рамо, лакът и китка 
или т.нар. камшично хвърляне. От начина на изнасяне на ръката назад и 
силата нанесена с китката зависи и дължината на хвърлянето.  Вж. сн. 4 
а, б, в. 

 
Cн. 4a 

 
Cн. 4б 
 
 
Обикновено подаването с една ръка над рамо е приоритетно в 

хандбалната игра. То се използва както за къси подавания, така и за дълги 
подавания при контра атаките. 

Подаването на топката зад гърба  
Подаването на топката зад гърба цели да изненада противника. То се 

извършва обикновено при взаимодействие между двама нападатели. 
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Едно от най-ефикасните подавания в съвременния хандбал е 
подаването зад тила. Обикновено то се извършва във взаимодействие на 
нападателя с пивота. Неговата същност се състои в това, че нападателят в 
последния момент при невъзможност да стреля подава топката зад тила с 
помощта на лакътя, китката и кутрето на ръката. 

 
Подаване с една ръка отдолу 
Подаването с една ръка отдолу се практикува обикновено от 

разпределителя и състезатели притежаващи качеството съобразителност и 
бързина на реакциите при невъзможност да подадат по друг начин. 

 
Подаване с отражение от пода 
Подаването с отражение от пода също намира голямо приложение в 

съвременния хандбал. То се осъществява, така че отскока на топката да 
бъде близо до състезателя, който трябва да я хване. 

Водене на топката (дрибъл) 
Воденето на топката се използва предимно за преминаване от защита 

в нападение. В съвременния хандбал воденето на топката се използва 
предимно по тактически съображения за забавянето на играта и 
придвижването на съотборниците на по-изгодна позиция за нападение. 
Топката се води на такова разстояние напред и в страни, че да не пречи на 
приближаващия състезател. Топката се тупа на необходимата височина с 
еластичен натиск с китка и лакът. Тялото е леко приведено напред с 
изправена глава, а погледа следи разположението на състезателите по 
терена. 

Удари във вратата 
Ударите във вратата по начина на изпълнение се квалифицират по 

следния начин: 
 Удар с една ръка над рамо; 
 Удар с отскок с една ръка над рамо; 
 Хълбочен удар; 
 Стрелба с наклон към свободната ръка; 
 Удар с приземяване; 
 Удар в движение. 
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Сн. 5а 
 
Удар с една ръка над рамо 
Ударът с една ръка над рамо е по своята структура сходен на 

подаването с една ръка над рамо. Разликата се състои във взривния 
характер във финала. Центърът на тежестта се пренася от левия (десния) 
крак с крачка напред. Вж. сн. № 5 а, б, в. 

 
Сн. 5 б     Сн. 5 в. 
 
Удар с отскок една ръка над рамо 
Ударът с отскок с една ръка над рамо се използва както от крайните 

играчи, така и от изграждащите. С него най-често се завършва атаката към 
вратата. Ударът обикновено се използва в най-високата точка на летежа на 
тялото. Изключителната динамика и правилото за шестте крачки правят 
ударът изключителен и изразителен. Вж.сн. № 6 а,б,в. 
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                                   Сн. № 6 в. 
 
Хълбочен удар 
Използва се от високо техничен състезател. С подскочна напречна 

стъпка, със застопоряване на левия (десния) крак топката се изстрелва във 
вратата на нивото на хълбока. Труден за противодействие, той е много 
резултатен. Вж.сн. № 7 а,б,в,г. 

 
 Сн. 7 а 
 

 
 Сн. 7 б 
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 Сн.7 в 
 

 
 Сн.7 г. 
 
Стрелба с наклон към свободната ръка 
Подходът с краката е абсолютно същия, както при хълбочният удар, 

но тук тялото се накланя към свободната ръка, като топката е изнесена с 
една ръка над главата. Вж.сн. №8 а,б,в,г. 

Удар с приземяване 
Ударът с приземяване е характерен със своята сложност при 

изпълнението. Използва се при стрелба от пивота и крилата. Намира 
широко приложение при 7- метровото хвърляне (дузпа). Характерно за 
стрелбата с приземяване от нивото на краката е това, че краката са сгънати 
в коленете, центъра на тежестта е ниско, в последната фаза краката се 
завъртат и малко преди тялото да докосне пода топката се изстрелва. 
Приземяването може да бъде както на ръце, така и с претъркаляне. 

 
 Сн. 8а 
 
 
Удар в движение 
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Ударът във движение е голяма изненада за вратаря. 
Използва се от добре подготвени състезатели. 
Стрелбата се осъществява с една ръка над рамо в движение (може и 

на неудобен крак). 
 
Тактика на хандбала в защита 
Преди да се говори за тактика, трябва да се изясни нейната същност. 

Според Цв. Желязков понятието тактика се определя, като творческо и 
целесъобразно избиране и прилагане на средствата, способите и формите 
за най-ефикасна борба в условията на състезанието. Хандбалната тактика е 
целесъобразна творческа дейност на играчите в отбора, насочена към 
организиране и координиране на техните индивидуални и колективни 
действия в смислен и единен начин с цел постигане на максимална 
ефективност в рамките на правилника и спортния дух (Вж. Н. Кръстев). 

Някои специалисти определят тактиката и като приспособена към 
условията, планомерна и разумна игра, целяща постигането на най-добър 
резултат (Виж Н. Кръстев). 

В основата на успеха на тактическите действия стоят добрата 
техническа, физическа и психическа подготовка на състезателите. Доброто 
творческо мислене, анализиране на моментните ситуации и 
противодействието им. 

 
 Сн. 8 б 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тактическите действия са индивидуални, групови и отборни. 



14 
 

 Изпълнението на индивидуалните тактически действия в защита са 
пряко пропорционални в зависимост от степента на физическата и 
техническата подготовка на състезателите; 

 Групови защитни действия обикновено са взаимодействия от 2 до 4 
състезатели в защита, имащи задача да противодействат на 
отделните тактически действия на нападателите; 

 Отборните тактически действия в защита предполагат участието на 
всички състезатели за успешното решаване на определени защитни 
действия. Тактическите задачи в защита в съвременния хандбал се 
решават с прилагането на отделни тактически системи. 

 
 Сн. 8 в 
 
6+0 
 5+1  
4+2 
3+3 
 
Вж.фиг. 1а, б, в, г 
 
По своята същност и структура те биват:  

 
 
Фиг. 1 а 
 
При система 6:0 в защита състезателите се нареждат на метър пред 

шест метровата линия на вратарското поле. Използва се както при 
начинаещи, така и от големите отбори, при които сработката между 
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отделните състезатели е много голяма. Прилага се когато противника 
разполага с добре технически подготвени кръгови играчи (пивот и крила) 

 

 
 
Фиг. 1 б 
Система 5+1 в защита петимата защитници се подреждат на метър 

пред шест метровата линия на вратата плюс един челен в зоната на шестия 
и деветия метър отпред. Използва се когато противника разполага с добра 
централна тройка стреляща от далечни разстояния. Задачата на челния 
защитник е да пречи при взаимодействията на нападателите. 

 
Фиг. 1 в 
 
Система в защита 4+2 се използва когато противника разполага със 

силна гардова линия. Задачата на изнесените отпред двама защитника е да 
принуди нападателите да стрелят от далечно разстояние. Защитниците при 
тази система трябва да са много маневрени и добре физически подготвени. 

При система в защита 3+3 тримата защитници са изнесени в зоната 
8-9 метра пред вратарското поле 

 
 
Фиг. 1г 
При така изброените тактически системи в защита всеки отделен 

състезател има строго определени функции и задачи. Крайните защитници 
в ляво и дясно се стремят да не допускат нападателите да стрелят от голям 
ъгъл във вратата Когато отбора разполага с добър вратар може да се 
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получи тактическо взаимодействие, като се оставя нападателя да стреля от 
малък ъгъл за отнемане на топката. Друга основна задача на крайните 
бранители е да не допускат нападателите да минават зад гърба на 
защитата, съпровождайки нападателя до съотборника. 

Изграждащите играчи са разположени в ляво и дясно от крайните 
защитници. Тяхната основна задача е да не допускат противниковите 
нападатели да стрелят свободно и от близко разстояние. 

Централните защитници в зависимост от прилаганата система могат 
да бъдат и двама. Те са едни от най-маневрените, умни, хитри и 
съобразителни, готови всеки момент да попречат и откраднат топката от 
нападателите. 

Игра на вратаря 
Основно изискване към вратаря е доброто познаване на играта, 

умението да се оцени обстановката, силните и слабите страни на своя 
отбор и противника, да предвиди възможните действия и в резултат на 
това да избере най-целесъобразния начин за защита на вратата. 

Успешната игра на вратаря зависи от неговото хладнокръвие, 
издръжливост (предимно психическа) и отлична реакция. Умението да 
задържи (лови) и отбива ударите, оправени от близо, средно и далечно 
разстояние, е оценка за ефективната му игра. Вратарят следи непрекъснато 
топката, като се придвижва по линията на вратата или вратарското поле, с 
готовност всеки момент да защити вратата и да организира контра атака. 
Той може да играе и извън вратарското поле, като полеви играч. 

Технически умения на вратаря 
Придвижване - основно с приставни крачки по линията на 

вратарското поле - вляво, дясно, напред и назад. С голяма ефективност са 
скоковете, шпагатите, напади вляво и дясно. 

Основен стоеж и отбиване на топката. Той осигурява готовност за 
бързи и рационални действия, като тежестта е на двата крака, тялото е леко 
наведено напред, ръцете са встрани сгънати в лактите, китките са на 
височината на главата, краката леко сгънати в коленете на широчина на 
раменете, поглед напред. Вж.фиг. 

Отбиване на топката. Важно изискване при отбиването е топката да 
остане във вратарското поле или да се избие зад линията на вратата. 
Високо летящите се отбиват с една ръка, при отбиване на отскочила топка 
- с ръка и коляно, топка в долния ъгъл с крак или шпагат. 
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При удари отляво или отдясно. Това положение на вратаря дава 
възможност за отбиване на топки в близкия и далечния ъгъл. 

Задържане или ловене на топката. Топката, спряна от дланите, крака 
или трупа с амортизиращи движения, остава в обсега на вратаря и в 
рамките на полето. При спирането (задържането) на топката с тяло трябва 
да се подготви своевременно за удари в гърдите или корема. 

Топката, отправена към вратата, се лови само в краен случай. Такава 
ситуация се получава при отбиване на топката от защитниците или след 
грешка на нападателя при опит за залъгващо движение и удар. 

След ловенето на топката вратарят бързо оценява игровата ситуация 
и слага началото на бърза контра атака. 

Тактически умения на вратаря 
Към основните тактически действия на вратаря можем да отнесем - 

избор на позиция, избор на момента и начина за защита на вратата, 
взаимодействието с партньорите. 

В зависимост от разположението на нападателя с топка, вратарят 
бързо се премества в рамките на вратата и заема място спрямо него, като 
неговият стремеж е да създаде най-малък ъгъл за удар във вратата. При 
удари отляво и отдясно вратарят заема позиция до стълба на вратата. При 
изпълнение на 7-метров удар - позиция спрямо своите възможности и тези 
на изпълнителя на удара. 

Взаимодействието на вратаря с играчите от полето е задължително. 
Вратарят ръководи действията на защитниците, своевременно сигнализира 
за възможните тактически изменения в играта на нападателите. 
Колективната игра на вратаря със защитниците се явява ефективен способ 
за защита на вратата.  

Вратарите трябва да спазват следните основни изисквания: винаги да 
следят топката, да не нарушават равновесието си, да не се подават на 
залъгващи движения, да изучават и запомнят характерните удари на най-
добрите реализатори, никога да не излизат напред при удари във вратата от 
малък ъгъл, сигурно и точно да подават топката след овладяването й. 

 
Фиг. 2а 
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Тактика на хандбала в нападение 
Големите стратези в хандбала считат, че най-доброто нападение е 

добрата защита. С начина, по който е парирана противниковата атака в 
защита зависи през колко фази ще премине самото нападение. За по-
голяма яснота в изучаване на тактиката в нападение тя се разглежда, като 
принципна и приспособителна тактика. 

Към принципната тактика се отнасят: 
 Индивидуална тактика; 
 Групова тактика; 
 Отборна тактика; 
Към индивидуалната тактика се отнасят следните по-важни 

действия: 
 избор на място;  
 воденето на топката; 
 ударите във вратата. 
Придвижването за избор на място в нападение трябва да става 

винаги в полуобърнато тяло към съотборниците, с готовност всеки момент 
да е получи топката или да се комбинира с тях. Предвижването може да 
стане с топка и без топка. 

Груповата тактика се характеризира с взаимодействията на двама, 
трима и повече играчи в нападение с цел преодоляване на съпротивата на 
защитата. Груповите тактически действия са целенасочени и се прилагат 
винаги там, където противниковата защита е по-слаба. Към груповите 
тактически действия спадат: 

 Заслоните; 
 Баражите; 
 Комбинациите. Вж. фиг. 2а, б, в Поставянето на заслоните става 
винаги в последния момент и за кратко.  
Правят се обикновено с гръб към противника и по-рядко с лице. При 

поставянето на заслони трябва да се внимава изключително много, за да не 
се отсъди обратна атака. Заслоните са ефективни и резултатни, и намират 
приложение в нападателната тактика. 
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Фиг. 2 б 

 
Фиг. 2 в 
При отборната тактика атаката към противниковата врата в 

зависимост от конкретната игрова обстановка може да се организира в две 
фази: 

 Бързо нападение; 
 Постепенно нападение. 
При хандбалната игра общоприето е нападението да се разглежда в 

четири фази. 
Първа фаза. Бърз пробив. Провежда се от 1 до 3 състезатели. В него 

участие вземат предимно крайните играчи - крилото или челният 
защитник. По силата на физичните закони, ако ударът се е състоял от 
лявото крило, десният защитник трябва малко да изчака евентуално 
топката да отиде при неговата страна, да я овладее и да я пусне по 
диагонал на спринтиралия преди това състезател отляво, да я овладее и да 
извърши стрелба във вратата. Голът отбелязан от бърз пробив е ценен с 
това, че останалите състезатели през това време си почиват, а води и до 
нарушаване на психичната устойчивост у противника. 

Втора фаза. Разширена контра атака 
Ако бързият пробив не успее и защитникът е успял да парира 

нападателя, топката веднага се пуска на включилия се през това време 
изграждащ играч или разпределител, който получава топката в движение и 
нанася удара към вратата на противника. Втората вълна в нападение е 
разширената контра атака.   
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В разширената контра атака обикновено участват 3-4 състезатели. 
Използва се от добре подготвени технически и тактически отбори. 

 
 Сн. 9а 
Постепенното нападение се явява като III и IV фаза на нападението. 

Всъщност то се използва тогава, когато бързият пробив и разширената 
контра атака не са успели, защитата се е прегрупирала или при нежелание 
да се организира контра атака. Целта на постепенното нападение е чрез 
сигурни и бързи подавания бавно и методично да се търсят пролуки в 
противниковата врата или чрез заслони и набиране да се получи числено 
превъзходство при стрелбата във вратата. Продължителното разиграване 
обикновено действа затормозяващо на вратаря и защитата, т.е. до т.нар. 
"заспиване" в защита. Постепенното нападение по своята структура се 
дели на позиционно и бегово. 

1. Позиционното нападение обикновено се използва от по-слабо 
подготвени отбори, като всеки отделен играч стриктно се придържа към 
своята зона на игра. Топката се подава много бързо от крило до крило. Не е 
за предпочитане при това разширяване топката да се подава чрез човек, 
поради опасност от пресичане на паса. 

2. Беговото нападение се използва преди всичко от отбори с висока 
класа, разполагащи с добре подготвени физически и технически 
състезатели. Характерното за беговата атака е, че състезателите сменят 
постоянно местата си, като например лявото крило чрез подавания с 
изграждащите играчи и разпределителите, може да отиде на дясното 
крило, което същевременно е тръгнало от зоната на дясното крило и при 
разминаването или объркването в защита може да се използва от дясната 
свръзка за стрелба на вратата, като обикновено при тези ситуации се 
образуват заслони или баражи. Пивота може да излиза и по-напред в 
защита и при рязкото му връщане назад да получава топката за стрелба или 
така нареченият "сръбски заслон". 
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 Сн. 9б 

 
 Сн. 9в 
 

 
 Сн. 9г 
Да се поддържа беговото нападение постоянно е изключително 

трудно, затова в играта се редуват ту позиционното, ту беговото 
нападение, като всичко това зависи и от противниковия отбор и от 
тактиката, която е възприета за дадена среща. При постепенното нападение 
при хандбала, за по-голяма яснота при поставянето и изпълнението на 
задачите се използват заучени системи. В зависимост от техническите и 
физическите качества на състезателите се използват следните системи в 
нападение Вж. Сн. 9а, б, в, г: Система за нападение с един пивот При тази 
система на игра пивота е разположен на шест метровата линия, а 
останалите - на линията за хвърляне (девет метрова линия). Използва се 
преди всичко при отстранен играч или за по- продължително разиграване. 
Обикновено при тази система няма голямо затруднение за защитниците. 

Система за нападение с два пивота При тази система двама 
състезатели застават на шест метровата линия и с непрекъснатите смени на 
местата затормозяват защитата, пречат й правил но да се прегрупира. По 
този начин се създават пролуки за стрелба от по-далечни разстояния. '' 
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Система за нападение с трима кръгови играчи 
Тази система е най-често срещаната система в нападение. 

Разполагането на трима играчи близо до 6-метровата линия (ляво и дясно 
крило и пивота със своите взаимодействия с другите трима изграждащи 
играчи и непрекъснатото им движение) създават възможността, както за 
далечна стрелба, така и стрелба от б-метровата линия. Тази система се 
използва тогава, когато отборът има многостранно подготвени 
състезатели. 

Постоянното съревнование за надмощие на защитата над 
нападението и обратно, са мощен стимул за усъвършенстването и появата 
на нови тактически схеми в защита и нападение, и усъвършенстване на 
старите схеми. Прилагането на тактиката в нападение и в защита много 
често зависи и от външните условия състоянието на игрището, залата и др. 
В случая тактиката която се използва в такива моменти се нарича 
приспособителна - дъжд, вятър, плъзгав под, тясна зала, нисък таван и др. 
фактори. Приспособителната тактика, освен от посочените по-горе 
фактори, се влияе и от степента на тактическата и физическата подготовка 
на състезателите. 

Методика на обучение в технически и тактически умения 
От особено голямо значение при методиката на обучението в 

техническите умения е правилното им показване и в последствие при 
техните изпълнения. Първото и основно движение, с което се запознават 
начинаещите хандбалисти е основният хандбален стоеж и придвижването 
със стъпки в ляво и дясно по 6- метровата вратарска линия. От правилното 
разпределение центъра на тежестта при защитния хандбален стоеж зависи 
до голяма степен и успешното противодействие срещу противника в 
защита. Постоянно трябва да се изисква широчината на краката да не бъде 
голяма, краката да са свити леко в колянната става, тялото да е леко 
приведено напред, стъпалата да са на пръсти, като по този начин 
състезателят е постоянно готов за всяка реакция на противника. 

Защитавайки своята врата състезателите се придвижват в ляво и 
дясно основно с приставни крачки. От особена важност е придвижването 
да става с по- малки стъпки в ляво или дясно в зависимост от 
разиграването в нападение. 

Придвижването от защита в нападение става с ускорително бягане от 
10-15 метра, като тялото и погледа са полуобьрнати към състезателя с 
топка. Връщането в защита също трябва да бъде съобразено с нападението, 
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бягането с гръб към топката е погрешно и трябва да се коригира 
постоянно. За обучението на деца начинаещи в хандбала се използват и 
различни подвижни игри, в които могат да се внедрят елементи от играта 
хандбал. 

Ловене и подаване на топката 
Обучението на ловене на топката е неразривно свързано с държането 

и подаването на топката. Основното изискване към обучаващите е топката 
да се лови с две ръце. Особено подходящи за обучение в началния стадий 
са подвижните игри: 

а) топка на съседа; 
б) топка по кръг; 
в) летяща топка; 
г) игрова топка; 
д) играта пас. 
Воденето на топката 
От умението да се води (дриблира) топката зависи много успешното 

преодоляване на противника и реализирането на гол. Тук също се 
използват различни подвижни игри, като могат да се съчетаят воденето, 
ловенето и подаването на топката едновременно. 

Обучение в техниката на ударите във вратата 
Ударът с една ръка над рамо е в основата на много други удари във 

вратата: Удар с една ръка над рамо в движение; 
Удар с една ръка с отскок; 
Удар с наклон към свободната страна. 
Изискването на преподавателя към обучаващите се трябва да бъдат 

по отношение на рязкото изстрелване на топката или камшичен удар, 
отскачането напред и на високо и т.н. Тук също за по-голямо разнообразие 
се използват различни подвижни игри. 

Клинбол 
Провежда се на игрище с различни размери (обикновено 26 х 14 м), а 

средната линия разделя игрището на две равни половини. От средните 
точки на двете крайни линии се очертава поотделно към всеки един 
полукръг с размер (радиус) 2,50 метра. Крайната линия е диаметър на 
полукръга. В средата на диаметралната линия се поставя предмет (бухалка, 
кубче и др.). На три метра от дъгата на полукръга на вътре в игрището се 
очертава линия за наказателен удар, дълга 1 метър, успоредна на крайната 
линия. Целта на отборите в играта е чрез бързи подавания и стрелба да се 
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свали предметът в полукръга на противниковия отбор. Играта започва с 
жребий за спечелване правото на избор на игрище или топка и кой да 
започне пръв. 

Топката може да се носи три крачки, след което може да подаде. 
Никой от играчите (отбраняващи се или нападащи) няма право да стъпва 
на линията на полукръга, нито да влиза в него. Нападащ играч, който е 
настъпил полето на другия отбор, се наказва със свободен удар от мястото 
на нарушението. Ако играчът от отбраняващия се отбор при опит да 
защити своя полукръг настъпи линията или полето, се наказва (наказателен 
удар). 

Разбита крепост 
Начертава се игрище с размери 10 х 25 метра или 15 х 30 метра! По 

средата е разделено от неутрално поле с ширина 5 метра. От двете страни 
на неутралното поле се начертават с прекъсната линия полета с ширина 1,5 
метра. Това са "опасни зони". 

Играе се от два отбора, всеки с 10-15 участници. След като заемат 
местата си в едната и другата половина, отборите си разменят по 3-ма 
заложници. Чрез жребий се определя кой да започне пръв. Отборът, 
придобил правото да играе, започва да подава топката между своите 
съиграчи, като същевременно следи за действията на заложниците в полето 
на противника. Щом се освободи от покритие някой от тях, те веднага му 
прехвърлят топката (по въздуха чрез неутралното поле). Ако успее да я 
улови, без да падне на земята, играчът, който е подал топката, се прехвърля 
при заложниците. 

Целта на двата отбора е кой пръв ще прехвърли играчите си в полето 
на противника (разбира се крепостта). Заложниците и прехвърлилите се 
след това не могат да играят в неутралната зона, а останалите имат право. 

Обучение в техниката на залъгващите движения 
Овладяването техниката на залъгващите движения дава огромно 

предимство при преодоляване на противниковата защита и отбелязването 
на гол. Обучението започва с обяснение и показване при забавено темпо. 
От голямо значение е правилното разпределение центъра на тежестта на 
тялото. 

Обучение в техника на заслоните 
При обучение в техниката на заслоните основното е да се постигне 

съгласуване в действията на двама или повече състезатели. 
Обучение в техниката на игра на вратаря 
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Техниката на игра на вратаря е основана на точния разчет и преценка 
при изпълнение на техническите действия. Подготовката на вратаря се 
провежда индивидуално, съвместно с другите вратари, а така също и с 
полевите играчи. Подбират се упражнения, които развиват специални 
двигателни качества и умения. При подготовката на вратаря се използват 
комплекс от технически действия, включващи: техника на предвижването, 
основен стоеж, задържане и отбиване на топката, въвеждане на топката в 
игра. 

Ловенето и подаването, ударите във вратата се усвояват заедно 
с другите играчи. 

При обучението в придвижването особено внимание следва да се 
отдели на бързината и точността на движенията и начините за спиране и 
задържане на топката. Вратарят се придвижва пред вратата вляво и вдясно 
с приставни крачки. Придвижването е само на пръсти, като се следи за 
правилното разпределение на центъра на тежестта и готовност за намеса 
горе, долу, вляво или вдясно на вратата. 

Упражнения за обучение на вратар в придвижване: 

 Придвижване с приставни крачки вляво и вдясно; 
 Ходене с кръстосани крачки; 
 Ходене с наклони (докосване на пръстите на краката); 
 Ходене с претъркаляне от пети на пръсти и свободен мах на ръцете; 
 Ходене в положение полуклек и клек; 
 Ходене (крачка напред, прибиране на крака); клек с ръце встрани; 
 Ходене три крачки напред, три назад; 
 Ходене две крачки напред, скок нагоре (ръцете и краката встрани), 
след приземяване връщане в изходно положение; 

 Вратарят заема позиция до левия стълб на вратата. По сигнал се 
изпълняват скокове (странично) към десния стълб и обратно. 
Упражнения за обучение в основен стоеж: 

 Ходене с кръстосани крака вляво и вдясно, по сигнал заемане на 
основен стоеж на вратаря; 

 Бягане с преодоляване на препятствия (плътни топки, гимнастически 
пейки), след което се заема хандбален стоеж на вратаря; 

 От клек кълбо напред, бързо изправяне и заемане на основен стоеж; 
 Претъркаляне от опорен седеж, бързо ставане и заемане на основен 
стоеж; 

 Упражнения за задържане (спиране) на топката от вратаря.  
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В момента на подготовка за удар във вратата от нападателя вратарят 
се премества на съответната страна и съсредоточава цялото си внимание 
върху топката. Умението вратарят да подбира най-ефикасния начин за 
защита на вратата определя степента на техническата му подготовка. При 
спирането и задържането на топката вратарят е длъжен да я отбие с 
активни действия на тези части на тялото, които са най-близо. 

На първите уроци или тренировки трябва да се научи ловенето на 
топки, летящи на височината на гърдите. Ударите не трябва да са много 
силни, като упражненията се изпълняват по двойки. По време на 
изпълнението трябва да се отстранят допуснатите грешки. След това 
ударите стават по-силни. Вратарят е длъжен да ги отбива така, че топките 
да остават във вратарското поле или да излизат встрани от вратата. В 
обучението се включват и удари вляво и вдясно от вратаря. Той спира или 
отбива топката, като се придвижва с приставни крачки, скокове, напади, и 
шпагати с изнасяне на ръката. Особено внимание да се отделя за 
подобряване координацията на движенията бързо и много точно. 

Упражнение за спиране и задържане на топката: 

 Вратарят застава в основен стоеж. Вторият вратар или друг играч от 
3-4 метра изпълнява не много силни удари в точно определено място 
на вратата. Разстоянието и силата на удара постепенно се 
увеличават; 

 Играчите с топки се разполагат вляво и вдясно от вратата; 
Вратарятзаема основен стоеж до десния стълб. 
Отбивайки топката след удара, той бързо се премества до левия 

стълб, като отбива топката, отправена след удар 

 Двама играчи застават с лице един към друг на разстояние 3-4 метра. 
Между тях е вратарят. Играчите последователно си подават топката 
по различен начин. Вратарят се стреми да препятства подаванията; 

 Вратарят застава в основен стоеж с лице към стена на 3-4 метра от 
нея. Втори играч, стоящ зад гърба му, отправя удар към стената. 
Вратарят се стреми да отбие или задържи връщащата се топка с ръка 
или крак; 

 Вратарят е пред вратата в положение седеж. Играч отправя удар 
вляво или вдясно от вратаря, който бързо става и отбива топката с 
ръка или крак. 


