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Плуването е начин на придвижване във водата посредством 

движение на тялото. 

Усвоимо е от човека и повечето животни. Освен прекрасен 

начин за поддържане на физическа форма и активност, 

плуването е и спортна дисциплина. 



Плуването е много стар спорт. Най-ранните 

доказателства са на скални рисунки 

отпреди 6000 г. Първите писмени 

доказателства са отпреди 2000 години. 

Гилгамеш, Илиадата и Одисеята са други 

източници, по които се съди за плуването 

като физическо занимание от дълбока 

древност. 

Древните гърци не включват плуването в 

олимпийските игри, но го практикуват и често 

строят басейни в баните си. В Япония около 

36 г. пр.н.е. се провеждат състезания по 

плуване между самураите, които са първите 

известни състезания по този спорт.

Френска илюстрация на плувци от 

1810 – 1815 г.

История на плуването



Първата национална плувна организация е създадена в Япония през 

1603 г. Първият справочник по плуване „Изкуството на плуването“ (The 

Art of Swimming) е написан във Франция през 1696 г. Тази книга е 

преведена и на английски и се ползва много дълго време. Първият 

немски плувен клуб е създаден в Берлин през 1837 г. 

През 1844 г. в Лондон се провежда състезание по плуване, в което 

участват и индианци. Докато всички останали плуват бруст, 

индианците плуват в стил, подобен на днешния свободен стил, който е 

значително по-бърз, и печелят лесно. При описанието на този стил се 

казва, че ръцете им се движат като вятърна мелница, а краката –

нагоре и надолу. 

Първият закрит плувен басейн е открит в Англия през 1862 г. Капитан 

Матю Уеб е първият човек, преплувал Ла Манша през 1875 г. 

Дължината от 34,21 km той преплува за 21 часа и 45 минути. В 

продължение на 31 г. след това никой друг не опитва да направи 

същото. 

История на плуването като спорт



Плуването е сред олимпийските спортове на първите модерни 

олимпийски игри през 1896 г., но по онова време е открит само за 

мъже, които се състезават в 4 различни дисциплини. На жените е 

разрешено да се състезават едва на олимпийските игри в Стокхолм

през 1912 г. 

История на плуването като олимпийски спорт

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC


За началото на спортното плуване в България има 2 основни тези.[4] Първата (по-

разпространена и официално приета) е, че то е родено на 28 септември 1931г., когато в 

София на басейн „Дианабад“ се провеждат Балкански игри по плуване с участието на 

България и Гърция. Втората теза (по-слабо известна) сочи датата 18 май 1923 г., когато във 

Варна е учреден Български народен морски сговор (БНМС) – организацията, първа 

ръководила и администрирала плувния спорт в тогавашна България. Датата 18 май 1923 г. 

привлича все повече поддръжници. През 2008 година за първи път 18 май е честван във Варна. 

Основният недостатък на датата 28 септември 1931 г. е, че тя не е свързана с общобългарска 

плувна проява, докато 18 май 1923 е. Експерти предполагат, че датата 18 май 1923 година в 

крайна сметка ще надделее. 

За историята на плуването в България има издадени няколко книги и десетки статии. Най-

авторитетните познавачи и историци са доц. д-р Миролюб Кутинчев, Христофор Панайотов, 

доц. д-р Христо Константинов и д-р Иван Цанов. 

Най-известните журналисти, които пишат за плуване в България са Николай Г. Кръстев (в. 

Дневен Труд), Василен Димитров и Иван Цанов (Първи български плувен сайт). В миналото 

най-запалените по плуването журналисти са били Александър Бойнов и Иво Палийски. Най-

популярният плувен статистик е Румен Атанасов от Пловдив. Най-популярната плувна медия е 

Първи български плувен сайт с около 24 500 импресии дневно – собственост на Асоциацията 

на българските плувци, създаден на 8 юни 2002 г. Богат снимков материал от актуални 

състезания за плуване в България и странство се публикува на сайта собственост на Евгени 

Цеков.

Спортно плуване в България

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#cite_note-4


Правила в Плуване

Има някълко вида стилове на 

плуване:

• Кроул

• Брус

• Гръб

• Бътерфлай



Стил Кроул

Кроулът е най-бързият от всички 

стилове плуване. С кроул мъжете 

развиват средно 7.5 км в ч, а жените 

6.7 км/ч. Стилът кроул не е 

състезателна дисциплина, но се 

използва при всички състезания 

свободен стил понеже в 

дисциплината свободен стил плувецът 

може да плува с всеки стил. 

Състезателната програма за 

олимпийските и световните игри по 

плуване е най-богата на свободния 

стил. За индивидуални класирания 

дисциплините за мъже и жени са 50, 

100, 200 м както и 800 м жени и 1500 

мъже.



Стил Брус

При плуването бруст плувецът лежи с 

гърди на повърхността на водата и се 

придвижва благодарение на 

едновременното изпълняваните 

симетрични движения на ръцете и 

краката. Брустът е най-бавният от 4-те 

олимпийски стила на плуване. 

Жените развиват средна скорост от 

5.4 км/ч а мъжете 5.9 км/ч. 

Предполага се че брустът е най-

старият начин за плуване. 



Стил Гръб
Тъй като се плува по гръб, при този 

стил плувецът не вижда накъде плува, 

но за сметка на това има улеснено 

дишане. Движенията са сходни с тези 

при кроул, но плувеца плува по гръб. 

Движенията на ръцете са в обратната 

посока, спрямо стила кроул.

Поради позицията, в която се плува, 

този стил развива други мускули в 

горната част на тялото, за разлика от 

останалите три стила. На състезания 

по плуване на средни разстояния, 

плувците по гръб развиват 

приблизително еднаква скорост като 

тези, които използват бътерфлай.

За мен хора плуващи в стил Гръб са 

мечтателите, тъй като техният поглед е 

винаги устремен към небето. Също 

така, бих казал, хора, които обичат 

свободата, също предпочитат да 

плуват по гръб. 



Стил Бътерфлай

Техниката бътерфлай с делфинов 

удар се състои от синхронно 

движение на ръцете със синхронно 

ритане с краката. Добрата техника е 

решаваща, за да се плува стила 

ефективно. Вълнообразното 

движение на тялото също е много 

важно, тъй като това е ключът към 

лесно синхронно пренасяне на 

ръцете и дишане над водата.

В първоначално положение, плувецът 

лежи на гърди, ръцете са изпънати 

напред, а краката са изпънати назад.



Известни плувци в България

Най-известната българска плувкиня е Таня 

Богомилова (олимпийска шампионка от Сеул 

1988 г.).

Таня Богомилова
Най-известният български плувец е Петър 

Стойчев (десетократен носител на 

Световната купа на ФИНА по плувен 

маратон).

Петър Стойчев



Таня Богомилова

Таня Богомилова:

Родена е на 30 юни 1964 г. в София. Започва да тренира плуване 

на 6-годишна възраст. Неин първи учител по плуване е Петър 

Костов. На 14 годишна възраст е майстор на спорта.

Състезава се в дисциплината бруст. Първото и голямо 

състезание е на летните олимпийски игри в Москва през 1980г., 

където се класира девета.

На европейското първенство в София (1985) печели златен и 

сребърен медал (100 м. бруст) и бронзов медал (смесена 

щафета 4 по 100 м.). На Световното първенство по плуване в 

Мадрид е втора на 200 м. и трета на 100 м. (1986). Омъжва се за 

Георги Дангалаков, който става неин треньор. Ражда дъщеря 

Ана (1987). На следващата година на летните олимпийски игри в 

Сеул печели златен медал на 100 м. бруст и поставя 

олимпийски рекорд. Тя е единствената ни олимпийска 

шампионка по плуване. Обявена за Спортист на годината за 

1988 г.

Състезава се до 1991 г. Работи като треньор в Гърция, в 

Държавна агенция за младежта и спорт. Изпълнителен директор 

на Българска федерация по плувни спортове от 2002 г. (БФПС), 

генерален секретар на БФПС.



Петър Стойчев

Петър Стойчев е най-успелият български плувец.Носител е на 

световната купа по плувен маратон за 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г.а - 11 поредни год. 

Световен шампион по плуване на 25 км в открити води през 2011 

в Шанхай. През 2007 г. поставя световен рекорд по най-бързо 

преплуване на протока Ла Манш - за пръв път в историята под 7 

часа - рекорд неподобрен до момента.

Плувецът е първият и единствен българин, поканен и приет в 

Международната зала на плувната слава (САЩ) - елитарен клуб 

на най-бележитите спортисти.

Петър Стойчев е избран за най-добър плувец в света в най-

мащабното гласуване на сайта на Световната асоциация по 

плуване в открити води за 2009 г.



КРАЙ
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