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КРАТАК  ИСТОРИЈАТ  КОНДИЦИОНЕ ПРИПРЕМЕ 

 

Шта је то кондициона припрема, или код нас одомаћени израз физичка припрема 

спортиста? Кондициона припрема представља унапређење способности спортиста у 

складу са потребама спорта којим се баве. Првенствено се мисли на моторичке 

способности и вештине битне за врхунски наступ у оквиру спорта којим се баве. Дакле, 

ради се о контролисаном процесу који служи за подизање такмичарских способности 

на виши ниво. Кондициона припрема, персонални или индивидуални тренинг су 

доживели своју експанзију у другој половини двадесетог века и тај процес и даље траје 

до те мере да говоримо о новој науци која се користи мултидисциплинарним 

приступом, а све са циљем унапређења такмичарских способности спортисте. 

Кра т а к  ис ори ј с к и  ос врт  

Чему поглед у прошлост, када сви стреме ка светлијој будућности? Па разлог је 

управо у томе да се тешко може напредовати уколико се не сагледа историјски сегмент 

неке појаве, а неретко то „претресање“ по прошлости може покренути научнике и 

истраживаче на нове идеје које воде ка унапређењу науке. Такав случај је и са 

кондиционом припремом у спорту, чији корени сежу у не тако блиску прошлост. Наиме 

још у египатским гробницама 2500 година пре нове ере (пре Христа), пронађени су 

цртежи који осликавају различита надметања у снази људског тела. У Ирској према 

историјским изворима су одржавана такмичења у неком облику бацачких дисциплина 

1800 година П.Х. Такође у временима пре нове ере снага неке империје се огледала у 

војсци којом располаже и обученошћу војника за вођење ратова, те је у Кини у периоду 

од 1122-255 године П.Х. постојало тесирање војника у снази и вештинама.  

Посебан допринос данашњем спорту дала је античка Грчка, која се са правом 

сматра колевком олимпизма. Посебна пажња поклањана је естетким и практичним 

вредностима људског тела кроз вежбање у Атини, као и у Спарти где су млади дечаци 

старости између 6 и 7 година подвргавани ригорозним тренинзима са циљем стварања 

снажних и моћних војника када одрасту. 

Са култом јачања  тела долази и до појаве првих спортских надметања у оквиру 

Олимпијских игара, а прве су одржане 776 година П.Х. у Грчкој. Саме игре су се 

састојале у надметањима у трчању, скакању у даљ, бацањима копља и диска, рвању, 



АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД 
 
 

6 
 

песничењу и сл. За област која је нама предмет изучавања интересантан је податак да 

су се такмичари припремали за надметања у оквиру Гимназијума као местима где се 

проводио тренинг, односно слободно се може рећи да су проводили још у то време 

одређени вид кондиционог и специфичног спортског тренинга. Тако да из тога времена 

сежу први принципи и методе кондиционог тренинга. Као пример првог рада са 

оптерећењем наводи се да је шестоструки олимпијски шампион у рвању Милон из 

Кротона тренирао тако што је сваки дан носио тек рођено тело док не порасте у 

одраслог бика. И ту слободно можемо рећи да се служио методом прогресивног 

повећања оптерећења, о чему ће бити више речи касније. 

 

Слика 1.1: Милон из Кротона 

 

Појавом Римског царства такође је придаван велики значај на тренингу у снази и 

вештинама ратовања за потребе војске. Међутим падом Римског царства долази до 

стагнације у наредних хиљаду година због предоминантних религиозних утицаја који 

су се у великој мери противили начелима из античке Грчке. 
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Још у античким временима уочава се повезаност између физичке активности и 

здравља, па је та веза са медицином и дан данас присутна и готово нераскидива. Наиме, 

Гален, (Galen, 129.-199.),чувени Грчки лекар је међу првима указао на позитивне 

ефекте тренинга са оптерећењем на људско тело и здравље. Током Ренесансе угледни 

писац Мајкл де Монтањ (Michael de Montaigne) је описао позитивне ефекте рада са 

оптерећењем на примеру свога оца. Јоаким Камерариус, немачки едукатор је писао о 

томе како тренинг са тежинама односно спољашњим оптерћењем утиче на здравље и 

способности (1544. год.). Такође са развојем анатомије почиње боље упознавање са 

телом човека, а самим тим и са мишићно-скелетним системом и утицајем тренинга са 

оптерећењем на њега. Запажене радове из те области у том времену оставили су иза 

себе Андреас Весалиус,(Andreas Vesalius, 1514-1564), као и Сигфрид Албинус (Siegfried 

Albinus, 1697-1770). 

У деветнаестом веку почиње да се повећава интересовање о потребама и значају 

физичке активности за омладину у националним оквирима појединих европских 

земаља као што су Немачка, Шведска, а касније и међу Cловенском групом народа кроз 

Соколски покрет. Основа тренинга се базирала на гимнастичким вежбама са 

сопственом тежином, али су коришћени и одређени реквизити као што су конопци, 

бућице, тегови, медицинске лопте итд... Посебан значај у том периоду оставио је лекар 

са Харварда Дадли Сарџент (Dudley Sargent, 1849-1924), који је дизајнирао неколико 

справа за вежбање и развио је методе за тестирање физичких способности, међу којима 

је и данас у употреби Сарџент – тест вертикалне скочности. Један од свакако 

најзначајнијих периода је од средине 19. до првих година 20. века, тај период је познат 

као Ера Снагатора, наиме у том периоду више различитих појединаца је радило на 

промовисању њихових способности, пре свега у подизању терета, што је изазивало 

велико интересовање међу људима и наравно велику популарност у тадашњим 

оквирима. Познати снагатори тога времена били су Џорџ Бејкер Виндшип (George 

Baker Windship), Луис Цир (Louis Cyr), Луис Уни (Louis Uni) познатији као Велики 

Аполон, Лудвиг Дурлачер (Ludvig Durlacher), алиас Професор Атила, Џорџ Хакеншмит 

(George Hackenschmidt),  познатији као Руски Лав, Зигмунд Клајн (Sigmund Klein) , 

Томас Инч (Thomas Inch) и Еуген Сандов (Eugen Sandow), који је због своје изузетне 

телесне грађе добио почаст да трофеј за Мистер Олимпију, најзначајније такмичење у 

боди билдингу носи његово име, а склулптура је урађена по узору на њега. 
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            Слика 1.2: Дадли Сарџент                         Слика 1.3: Џорџ Хакеншмит 

                   (Dudley Sargent)                                        (George Hackenschmidt) 

    

 

 

 

 

Слика 1.4: Еуген Сандов 

(Eugen Sandow) 

У 20. веку почиње, можемо слободно рећи, златна ера физичке припреме, 

посебно у другој половини, али се значајне ствари oдвијају и у првој половини посебно 

у Америци која није била захваћена ратовима не њеној територији. У првој половини 

20. века долази и до комерциалног процвата на пољу продаје справа и реквизита за 

вежбање, а јављају се све чешће публикације и часописи који за своју основну тему 

имају људско тело и његов развој путем тренинга. Значајна особа у том периоду је 

Анђело Сицилиано (Angelo Siciliano), познатији као Чарлс Атлас (Charles Atlas), који је 

развило своју тренажну филозофију Динамичка Тензија (Dynamic Tension), која се 

састојала из 12 лекција за тренинг са оптерећењем, програм је дизајниран тако да се 

може радити било где за 15 минута времена дневно. Тај потез га је поставио на место 

маркетиншког генија тог времена у области тренинга. 
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Упоредо са снагаторима и првим боди билдерима, на велика врата се враћа и 

такмичарско дизање тегова, уствари обнављањем Олимпијских игара враћа се у форми 

Олимпијског дизања тегова и тај статус има и данас. Пресудна личност у 

популаризацији олимпијског дизања тегова је био Боб Хофман (Bob Hoffman, 1898.-

1985.), који је био визионар и има велике заслуга за ниво развијености и популарности 

кондиционе припреме на нивоу на коме је данас. Он је оснивач Јорк клуба за дизање 

тегова, 1935. је формирао компанију за производњу опреме и реквизита за дизање 

тегова, такође се бавио издавањем књига и часописа, као и производњом 

суплементације у исхрани спортиста. Што се тиче конкретно кондиционе припреме у 

спорту његов значај је у томе што је међу првима инсистирао на увођењу дизања тегова 

у друге спортове ради побољшања тренираности, што је свакако подигло физичку 

припрему спортиста на виши ниво. 

 

Слика 1.5: Боб Хофман  

(Bob Hoffman). 

 Завршетком другог Светског рата, тачније педесетих година 20. века  почиње 

велико интересовање за дизање тегова и у другим земљама у свету, као што су 

Совјетски Савез, Грчка, Турска и Кина. Значајни спортисти тога времена су Томи Коно, 

Василиј Алексејев, Имре Фолди, Норберт Шемански, Кен Патера, Наим Сулејманогулу, 

Пол Андерсон, Андреј Чермакин и многи други.  

Осим Олимпијског дизања тегова паралелно се у свету развија и други спорт 

који се користи са подизањем терта као основним средством тренинга, али са другим 

циљем, а то је изградња што бољег мишићавог тела и са наглашеном симетријом тела, а 
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то је боди билдинг. Познати боди билдери тога времена били су Џон Гримек, Кленси 

Рос и можда најпознатији међу њима Стив Ривс који је постао прва велика филмска 

звезда која долази из света боди билдинга, прославио се улогама Херкулеса и 

Сандокана. 

 

                                                            Слика 1.6: Стив Ривс 

                                                                (Steve Reeves) 

            Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година 20. века почиње златна ера 

боди билдинга, а творци тог успеха су браћа Вејдер, Џо и Бен (Ben and Joe Weider), који 

су уједно и оснивачи међународне федерације боди билдера ИФББ, (International 

Federation of Body Builders-IFBB). Под окриљем ИФББ-а се касније организују 

најзначајнија такмичења у историји боди билдинга Мистер и Мис Олимпија, а велики 

шампиони тога времена и до данашњих дана били су: Серђо Олива, Лари Скот, Арнолд 

Шварценегер, Лоу Ферињо, Франко Коломбо, Ли Хејни, Кори Еверсон, Доријан Јетс, 

Ленда Мареј, Рони Колеман, Џеј Катлер. 
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      Слика 1.7: Арнолд Шварценегер                                Слика 1.8: Кори Еверсон 

       (Arnold Schwaerzenegger).                                                (Cori Everson). 

 

 

Слика 1.9: Џо Вејдер 

(Joe Weider). 

 Касних педесетих година 20. века долази до развоја још једне такмичарске 

дисциплине познатије као Поверлифтинг (Powerlifting), који се састоји из три 

дисциплине, а то су потисак са клупе познатији као бенч прес (bench press), чучањ 
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(squat) и мртво дизање (deadlift). Све ове набројане вежбе су неизоставни део 

кондиционог тренинга данашњице. 

 Кључни тренутак у развоју физичке припреме спортиста десио се 1978. године 

када је формирана Национална Кондициона Асоцијација (National Strength and 

Conditioning Association - NSCA), у Америци. Та организација до данас представља 

лидера на пољу кондиционе припреме у спорту и дала је велики допринос рушењу 

митова о негативним утицајима рада са оптерећењем као интегралним делом 

савременог спортског тренинга. Осим поменуте организације велики значај дала су 

бројна медицинска истраживања на пољу кондиције, а лидер у тим истраживањима је 

Амерички Колеџ Спортске Медицине (American College of Sports Medicine-ACSM). 

 Данас кондициона или физичка припрема представља обавезан део припреме 

сваког озбиљног спортисте и развијена је до те мере да спортисти имају програме које 

прате ван такмичарске зоне, пред-такмичарске програме, програме у сезони, као и 

програме за опоравак и повратак након повреде или неких других разлога. Уз све 

напоменуте чињенице дошло је и до напретка професије кондиционог тренера које сада 

у озбиљним системима представља специјалистичко занимање које захтева 

перманентно усавршавање и сертификацију. 
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ТЕЛО И ПОКРЕТ  

 

 Да би смо се успешно бавили физичком припремом спортиста неопходно је 

познавање саме суштине покрета код човека,односно како он настаје и који системи су 

укључени у његово извођење. Човеково тело је комплексан систем који се састоји од 

више различитих под-система који функционишу као целина. 

 Конкретно у случају покрета или кретања тела човека ангажована су три система 

и то: 

 Пасивни систем - скелетни 

 Активни систем - мишићни 

 Контролни систем – нервни 

                                                      Контролни 

                                                         

              Пасивни                                                                          Активни 

                                                                                  

Слика 2.1: Системи задужени за људски покрет. 
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Па с ивни  с ис т е м 

Пасивни систем чине: скелет, зглобови и везивна ткива. Пасивним се назива из 

разлога што овај систем не може сам да произведе покрет већ има реактивну улогу, 

односно његово кретање се јавља као последица интеракције између друга два система, 

контролног и активног. 

Ск е ле т  

Скелет представља скуп свих костију у телу човека којих има 206 код одрасле 

особе, док је тај број већи на рођењу и износи око 270 костију чији се број смањује 

њиховим срастањем током биолошког развоја. Скелет обавља три основне функције: 

1. Штити органе као што су мозак, кичмена мождина, срце и плућа. 

2. Понаша се као основни ослонац или носач осталих делова тела. 

3. Понаша се као систем полуга на које делују мишићи при чему се          

омогућава кретање тела и одржавање положаја тела у жељеном облику. 

 

Слика 2.2: Скелет човека - аксијални и апендикуларни. 
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Кости скелета су подељене у два дела па имамо аксијални скелет који обухвата 

80 костију а сачињавају га лобања, кичмени стуб и ребра. Други део скелета се назива 

апендикуларни скелет и њега чини 126 костију односно лопатице, горњи екстремитети, 

карлица и доњи екстремитети. Функција аксијалног дела је заштитна за виталне органе 

и представља језгро тела, док апендикуларни скелет представља примарни систем 

полуга који омогућава кретање тела у целини или појединих делова, као и 

манипулацију другим објектима из окружења. 

Из наведеног се види функција пасивног система у покрету, али такође је 

интересантно поменути да тренинг такође утиче позитивно на скелет. Иако су пасивни 

део система коштано ткиво је ипак живо ткиво и утврђено је да код људи који су чешће 

укључени у физичку активност поседују већу укупну коштану масу која се огледа у 

повећаној густини костију а самим тим и чврстини. Осим тога редовно вежбање 

помаже у повећању снаге, равнотеже и координације те скуп тих способности је 

посебно значајан за превенцију падова и прелома костију као последица истих. Због 

тога се физичка активност препоручује за старије особе и особе са дијагностикованом 

остеопорозом. 

Зг лобови  

Зглобови представљају везу међу костима која се остварује уз помоћ везивних 

ткива. Сваки зглоб у телу је дизајниран тако да омогућава покретљивост у одређеним 

правцима и опсезима, док са друге стране такође онемогућава или лимитира кретање у 

супротним правцима. Зглобови се деле на три врсте: везивне, хрскавичасте и 

синовијалне. Везивни зглобови дозвољавају мало или готово нимало покрета због 

својих чврстих веза, примери таквих зглобова су зглобови лобање, спојеви међу 

костима подлактице и потколенице. Хрскавичасти зглобови су нешто покретљивији од 

везивних али такође врло лимитираних опсега покретљивости због високих 

комцентрација калогена и еластина, а пример таквог зглоба је спој између ребара и 

грудне кости. Дакле и везивни и хрскавичасти зглобови су веома значајни за тело у 

смислу заштите и других специфичних функција, али не доприносе у великој мери за 

кретање тела. 

 Са аспекта покретљивости и кондиционе припреме најзанимљивији су свакако 

синовијални зглобови. Синовијални зглобови се такође на основу покретљивости деле 
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на три групе, покретљивост се сматра могућност извођења покрета у једној или више 

равни око осе окретања у самом зглобу а то су: 

1. Униаксијални (зглоб лакта, фаланге прстију). 

2. Биаксијални (зглоб шаке, скочни зглоб и колено када је савијено). 

3. Мултиаксијални (зглоб рамена и зглоб кука). 

 

 

Слика 2.3: Типови синовијалних зглобова 

 Ве з ивна  т к ива  

 Покретљивост зглобова детерминисана је структуром зглобова, као и крајевима 

костију које га сачињавају. Везивна тквива су та која држе крајеве костију повезаним и 

одређују тип, правац и опсег унутар зглоба односно на споју крајева костију које га 

сачињавају. Везивна ткива садрже велики број проприорецептора који шаљу 

информације у контролни систем о положају зглоба, покрету и стресу унутар самог 

зглоба. Ове неуролошке конекције омогућавају да пасивни и контролни систем остваре 



АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД 
 
 

17 
 

директну интеракцију. Два основна типа везивних ткива која учествују у стабилизацији 

и регулацији покрета у зглобовима су лигаменти и зглобне чауре.  

 Лигаменти се припајају од кости до кости и изграђени су углавном од снажних 

влакана колагена у паралелном међусобном распореду, док је број еластичних влакана 

веома мали. Основни задатак лигамената је да онемогуће кратање у одређеним 

правцима и до одређеног опсега покрета. Због тога треба бити опрезан код покрета који 

су опсега или праваца изван генетички детерминисаних лимита. Лигаменти могу бити 

одвојени или у склопу зглобне чауре, а такође могу бити лоцирани у или изван зглобне 

чауре. 

 Зглобна чаура обавија зглоб правећи шупљину коју испуњава синовијална 

течност. Чаура се састоји од два или више слојева ткива колагена. Такође је распоред 

влакана колагена паралелан. Оваква структура зглобне чауре омогућава одређену 

покретљивост у одређеним правцима, док истовремено се одупире покретима у 

нежељеном правцу. Такође помаже у стабилности, али је и осетљива на прекомерно 

истезање што може довести до деформације или кидања капсуле 

 Хрскавица представља још један део синовијалних зглобова која не спада у 

везивна ткива али је треба узети у разматрање када се анализира покрет и силе у 

зглобовима. Хрскавица може бити оштећена као резултат наглих покрета, великог броја 

понављајућих покрета, а оштећења могу бити трајна и прогресивна, а јављају се и 

изненадно и постепено у зависности од узрока. 

 Хијаллин или зглобна хрскавица је глатка заштитна површина на завршетку 

костију код синовијалних зглобова. Такође је подложна под одређени условима 

могућим оштећењима, као последица оштећења зглобне хрскавице може се јавити 

остеоартритис који изазива упале, бол и смањење функције зглоба. 

 Фиброзна хрскавица садржи висок ниво колагена и основна функција јој је 

апсорбује притиске у одређеним зглобовима. То је супстанца по механичким 

својствима слична гуми и налази се у дискусима кичменог стуба као и у менискусима у 

зглобу колена. Временом под одређеним механичким притисцима у зглобу подложна је 

трошењу и регенерација је прилично лимитирана у овом случају што може довести до 

остећења дискуса што за последицу има веома болан и ограничен покрет у зглобу. 
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Ак т ивни  с ис т е м 

 Активни систем се састоји од мишића, тетива и фасција. Када сагледавамо 

покрет морамо бити свесни чињенице да је веома тешко изоловати одређени покрет са 

функцијом одређеног мишића. Готово сваки покрет састоји се од синергијске акције 

више мишића који се налазе око зглоба и не само око зглоба, уколико се ради о 

комплекснијим покретима постоји укључење далеко већег броја мишића који раде у 

различитим режимима, једни делују као примарни покретачи, други као помоћни, 

антагонисти реагују релаксацијом, док неки могу да делују као стабилизатори у 

удаљенијим деловима тела од оних где се изводи покрет. Тако да би са аспекта 

кондиционе припреме, поготово у спорту, покрет треба сагледавати као систем више 

различитих акција, а не као изолован покрет примарног покретача, поготово у кретним 

задацима где је укључено кретање целог тела у простору.  

 Сваки професионалац на пољу спорта, а посебно физичке припреме мора да буде 

упознат са основама функционалне анатомије са посебним нагласком на мишићни 

систем јер на њега се адекватним тренингом може највише утицати. 

 

 

Слика 2.4: Мишићни систем, анатомски приказ. 
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Мишићни систем представља активну компоненту, јер на команду контролног 

система за покретање скелета потребан је механизам који ће то да уради, а то је управо 

функција мишићног система. Мишићи генеришу унутрашњу напетост под утицајем 

нервног система што за последицу има покретање костију и тако настаје покрет. 

Мишићи представљају покретаче и стабилизаторе тела. Мисли се првенствено на 

скелетне мишиће, а не на срчани и глатке мишиће.  

Скелетни мишићи су су сложене грађе, а састоје се од мноштва појединачних 

мишићних влакана повезаних у снопове. Први слој код мишића као целине је мишићна 

фасција која представља везивно ткиво. Следећи слој испод фасције је епимизијум који 

такође представља везивно ткиво заједно са фасцијом преко тетиве вежу се за кост. 

Испод епимизијума налази се следећи слој који се састоји од снопова мишићних 

влакама и назива фазикула, а њен омотач назива се перимизијум. Следећи слој 

представљају појединачна мишићна влакна која су омотана такође везивним ткивом 

које се назива ендомизијум. 

Везивна ткива заједно са мишићним влакнима чине главне улоге у покрету, јер 

захваљујући контрактилним силама генерисаним путем мишића преносе се преко 

везивног ткива даље на кост и тако настаје покрет. Сваки слој везивних ткива се спаја 

на крајевима дајући већу дужину мишићу и формирајући тетиву. 

 

Слика 2.5: Грађа мишића 
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Тетиве представљају структуру која веже мишић за кост и представља везу за 

настанак и контролу покрета. Грађа тетива је слична лигаментима, тако да им је лоша 

васкуларизација, тако да у случају повреде или оштећења потребан им је дужи 

опоравак у односу на мишиће, што свакако треба узети у обзира када се тренира, 

посебно након дуже паузе тренирања, на пример пред почетак нове сезоне, након паузе, 

повреде, одмора и сл. 

Мишићна влакна су обавијена плазматичном мембраном која се назива 

сарколема и у којој се налазе остали ћелијски елементи као што су ћелијска плазма која 

се зове саркоплазма, једро и митохондрије. За разлику од осталих ћелија мишићна 

ћелија има структуру која се назива миофибрила и управо у њеном саставу се налазе 

миофиламенти са контрактилним својствима мишићне ћелије. Ови миофиламенти су 

познати као актин (тањи миофиламент) и миозин (дебљи миофиламент). Ови 

миофиламенти формирају низ понављајућих делова унутар миофибриле који се назива 

саркомера. Саркомера представља функционалну јединицу мишића. 

 

Слика 2.6: Саркомера и контрактилни елементи код опуштеног, делимично 

контрахованог и максимално контрахованог мишића. 
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Слика 2.7: Типови мишићне контракције - изометријска, концентрична и 

екцентрична. 

Конт ролни  с ис т е м 

Контролни или нервни систем представља веома комплексан систем и својом 

грађом и функцијама које обавља те детаљно бављење њиме увелико првазилази 

потребе у оквиру тематике којом се бавимо у овом материјалу. Само ћемо се упознати 

са сегментом битним за покрет код човека и то ће нам свакако олакшати упознавање са 

битним функцијама које обавља. 

Контролни систем се састоји од централног нервног система (ЦНС), периферног 

сензорног и моторног нервног система, и система свих рецептора који помажу 

прикупљању информација које шаљу назад у централни нервни систем на даљу обраду. 

За покрет код човека су веома важни сензорни канали кроз  које се сливају 

информације о тренутном окружењу. Три основна сензорна канала су визуелни, 

вестибуларни и проприоцептивни. Проприорецептори су посебно битни за покрет јер 

добијају информације од периферних рецептора и од механорецептора који се налазе у 

мишићно-зглобном систему. 

Током било ког покрета визуелни и вестибуларни рецептори прикупљају 

информације о положају тела у простору и променама тежишта тела тако да имају 

веома значајну улогу код позиционирања тела у простору и такође имају утицај на 
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равнотежу. Рецептори у кожи шаљу нам информације о било каквим променама о 

притску и покретима код меких ткива, док механорецептори који су лоцирани у 

зглобовима, мишићима и везивним ткивима шаљу сталне повратне информације о 

положају зглоба, стабилности, покрету, дужини мишића, напетости мишића и о 

утицајима како унутрашњих тако и спољашњих сила које делују на зглобове. 

Све те прикупљене информације се усмеравају у три различите, али 

интерактивне области задужене за моторну контролу. 

Три области за моторну контролу су: 

1. Кичмена мождина - која је одговорна за организацију тренутних и 

аутоматизованих рефлексних кретњи. 

2. Доњи делови мозга – који су задужени за комплексније одговоре и 

асистира горњем мозгу у надгледању и модификацији кретних 

задатака. 

3. Горњи делови мозга су задужени за контролу најкомплекснијих 

одговора, иницијацију свих вољних покрета, као и за складиштење 

моторних програма. 

Комбинација контролног и активног система временом постаје боља и 

ефекаснија за извођење специфичних комплексних кретних задатака, а развија је 

великим бројем понављања током тренинга и дефинише се као неуромукуларна 

ефикасност. Неуромускуларна ефикасност има за задатак да кроз тренинг развије 

покрет који ће временом бити ефикаснији и економичнији.  

Ефикасност покрета зависи од међу-мишићне (интермускуларне) и унутар-

мишићне (интрамускуларне) координације. 

Координација може се класификовати у три основна стадијума у зависности од 

нивоа усвојености кретног задатка: 

Општа координација-когнитивна контрола: ова фаза усвојености захтева 

ангажовање когнитивних центара, размишља се сво време о покрету током извођења и 

ослања се на визуелни и вестибуларни центар, мање него на проприоцептивни. 
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Специјална координација-удружена контрола: код ове фазе покрет се условно 

речено боље “осећа”, смањује се коришћење визуелно вестибуларних информација, а 

више се користи проприоцепција. 

Специфична координација-аутономна контрола: ова фаза представља највиши 

ниво моторне контроле и покрет и његово извођење је доведено на ниво максималне 

ефикасности у односу на време, простор и енергетску компоненту. 
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БИОМЕХАНИЧКЕ ОСНОВЕ ПОКРЕТА 

 

Биомеханика је наука која примењује принципе механике на биолошким 

системима. Такође се примењује у литератури термин спортска биомеханика, али 

суштина је да се покрет код човека анализира са механичких и физичких аспеката.  

Да би смо се бавили телом са овог аспекта веома је битно бити упознат са 

одређеним анатомским локацијама односно тачкама на телу.  Термини који су битни 

код анализе покрета су латинског порекла и тако ће бити представљени са адекватним 

објашњењима. 

Superior – изнад референтне тачке; 

Inferior – испод референтне тачке; 

Proximal – позиција близу референтне тачке или центра тела; 

Distal – позиција на удаљеном крају од референтне тачке или центра тела; 

Anterior – позиција напред, са предње стране тела; 

Posterior – иза, са задње стране тела; 

Medial – позиција близу средишње линије тела или референтне тачке; 

Lateral – позиција удаљена од средишње линије тела. 

Contralateral – на супротној страни тела; 

Ipsilateral – на истој страни тела; 
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Слика 3.1: Анатомске локације. 

 

 Ра вни  и  ос е  пок ре т а  

Универзално је прихваћен тродимензионални модел који се састоји од три равни 

и три осе. Имагинарне равни се секу под правим углом у тежишту тела, осим равни 

постоје и осе које представљају осе окретања у одређеном зглобу током покрета. 

Постоје три равни и то: 

 Сагитална раван, дели тело на леву и десну страну; покрети који се јављају у 

оквиру ове равни су флексија и екстензија, осим тога ови покрети се изводе око 

хоризонталне-сагиталне осе. 

 Фронтална раван, дели тело на предњу и задњу страну; покрети који се изводе 

у овој равни су адукција и абдукција, латерална флексија, инверзија и еверзија у 

скочном зглобу, оса око које се покрети изводе је хоризонтално-фронтална оса. 

 Трансферзална раван, дели тело на горњи и доњи део; покрети који су 

специфични за ову раван су углавном ротације унутрашње (интерне) и спољашње 
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(екстерне) код екстремитета, ротације у вратном делу, као и у доњим деловима 

кичменог стуба, хоризонтална абдукција и адукција у раменом зглобу, а оса око које се 

покрети изводе је вертикална оса. 

 

 

Слика 3.2: Равни и осе покрета. 
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Слика 3.3: Покрети зглобова у сагиталној равни око фронталне хоризонталне осе. 
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Слика 3.4: Покрети у фронталној равни око сагиталне хоризонталне осе. 
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Слика 3.5: Покрети у трансверзалној равни и око вертикалне осе. 
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            Осим наведених покрета за кондиционе тренере су такође веома важни покрети 

лопатицама или скапуларни покрети у систему раменог појаса. Покрети који су 

спрецифични за лопатице су ретракција (адукција), протракција (абдукција), депресија 

(спуштање) и елевација (подизање). 

 

Слика 3.6: Скапуларни покрети.  

Те ло  к а о  с ис т е м полу г а  

Мишићно- скелетни систем може бити посматран као систем полуга, при чему 

кости представљају полуге, зглобови представљају осовину окретања док мишићи 

представљају унутрашњу силу која делује супротно спољашњем оптерећењу. Постоје 

три типа полуга, полуга прве класе, полуга друге класе и полуга треће класе, у телу 

човека најчешће се сусрећемо са полугма треће класе, али постоје и примери за прва 

два типа. Примери се виде на следећој слици.  
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Слика: Полуга прве (А), друге (В) и треће класе (С). 
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АДАПТАЦИЈЕ ТЕЛЕСНИХ СИСТЕМА ПОД УТИЦАЈЕМ 

ТРЕНИНГА 

 

Не у ролошк е  а да пт а ци ј е  на  т ре нин г  

Основна функционална јединица нервно-мишићног система је моторна 

јединица. Она се састоји од алфа-моторног неурона и свих мишићних влакана које 

инервише, као што се види на следећој слици. 

 

 

Слика 4.1: Моторна јединица 

 

 Моторни неурони могу да инервишу мали број мишићних влакана са циљем 

фине контроле покрета и координације, нпр. покрети прстима, а такође могу да 

инервишу и више од хиљаду мишићних влакана код мишића удова или трупа и у том 

случају је могуће изводити снажне и силовите покрете. Код већих захтева за снагом, 
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силом или брзином покрета, биће и већа потреба за активацијом већег броја мишићних 

влакана.  

 Следећи механизам који је битно познавати је мишићно вретено, оно је грађено 

од малих интрафузалних мишићних влакана која служе за тонус мишића у мировању, а 

инервисани су гама-неуронима. Интрафузална влакна су причвршћена за екстрафузална 

мишићна влакна која инервишу алфа-неурони и служе за контракцију мишића. Нагло 

истезање мишића подражује мишићно вретено које шаље снажне импулсе у кичмену 

мождину. Алфа-еферентним влакнима кичмена мождина шаље информацију 

екстрафузалним влакнима која снажно контрахују мишић, као рефлексни одговор на 

нагло истезање. Та појава се назива рефлекс на истезање или миотатички рефлекс. 

Код миотатичког рефлекса постоји динамичка и статичка компонента. Динамички 

рефлекс на истезање шаље стално јаке сигнале кичменој мождини док траје снажно 

истезање, али се аутоматски гаси чим даље истезање престане. Статички рефлекс на 

истезање је присутан стално и има тенденцију да мишић врати у стање мировања, дакле 

уколико је сила истезања стално присутна у дужем временском периоду, али не толико 

јаког интезитета као код динамичког истезања. 

 

Слика 4.2: Мишићно вретено. 
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Осим ова два поменута рефлекса постоји и негативан рефлекс на истезање, а 

његов задатак је управо супротан, то јест тежи да скраћен мишић врати у стање 

релативног мировања односно нормалне дужине мишића под контролом тонусних 

рецептора.  

 Дакле може се закључити да је основни задатак мишићног вретена да 

рефлексним путем одржи одређену дужину мишића сталном.  

 За потребе спортског тренинга битно је познавати и функцију Голџијевог 

тетивног органа, који представља рецептор који је учаурен у тетивном делу мишићних 

влакана. Основни задатак овог механизма је да регулише мишићну напетост и својим 

механизмима утиче на њено смањење. 

 Оба механизма и мишићно вретено и Голџијев тетивни орган су веома битни за 

познавање од стране тренера који се баве кондиционом припремом, а њихови ефекти се 

виде најбоље током тренинга са циљем развоја флексибилности, али учествују у готово 

било ком другом типу тренинга и људског покрета. 

 

 

Слика 4.3: Голџијев тетивни орган. 
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Мишићна  а да пт а ци ј а  на  т ре нинг  

 Скелетна мускулатура се адаптира на тренинг на више различитих и 

специфичних начина. Једна од најзначајнијих адаптација мишића на тренинг је 

мишићна хипертрофија, а то је увећање попречног пресека мишића као последица 

адаптације на тренинг. Мишићна хипертрофија може се одвијати у два смера у 

зависности од начина тренинга и потреба спортисте, прва врста је миофибрилна 

хипертрофија а други начин је саркоплазматична хипертрофија. 

 

Слика 4.4: Типови мишићне хипертрофије, саркоплазматична и миофибрилна. 

Такође може доћи и до одређених транзиција у типу мишићних влакана било у 

смеру повећања максималне снаге, силе или издржљивости.  

 Постоје два основна типа мишићних влакана, а то су спора (влакна Типа 1) и 

брза мишићна влакна (влакна Типа 2).  

 Влакна Типа 1 су доминантна влакна издржљивости, док су влакна Типа 2 

способнија за већу продукцију силе. Најновијим истраживањима је утвђено да постоји 

већи број влакана која су између ова два типа са мање или више особина једног или 

другог типа, и налазе се у одређеној врсти транзиције, а адекватним тренингом може се 

на њих утицати да постану близа Типу 1 или Типу 2, у зависности од потреба самог 

спортисте. Али најчешће се у литератури помињу влакна Типа 1, док влакна Типа 2 се 

деле на под-тип 2а и 2б. Неке основне карактеристике различитих типова мишићних 

влакана приказане су у следећој табели:  
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 ТИПОВИ МИШИЋНИХ ВЛАКАНА 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТИП 1 ТИП 2а ТИП 2б 

Величина моторног неурона Мала Велика Велика 

Брзина нервне проводљивости Спора Брза Брза 

Брзина контракције Спора Брза Брза 

Брзина релаксације Споро Брзо Брзо 

Отпорност на замор Велика Средња/Мала Средња/Мала 

Продукција силе Мала Средња Велика 

Продукција снаге Мала Средња/Велика Велика 

Издржљивост Велика Средња/Мала Мала 

Садржај аеробних ензима Велики Средњи/Мали Мали 

Садржај анаеробних ензима Мали Велики Велики 

Густина капилара Велика Средња Мала 

Садржај миоглобина Велики Мали Мали 

Митохондрије/ величина Велике Средња Мала 

Дијаметар влакна Мали Средњи Велики 

Боја Црвена Бела/Црвена Бела 

Табела 4.1: Основне карактеристике различитих типова мишићних влакана 

 

СПОРТСКА АКТИВНОСТ ТИП 1 ТИП 2 

Спринт  100 метара Низак Висок 

Фудбал Висок Висок 

Кошарка Низак Висок 

Трчање 800 метара Висок Висок 

Нордијско скијање Висок Низак 

Бокс Висок Висок 

Тенис Висок Висок 

Бициклизам-дуге дистанце Висок Низак 

Олимпијско дизање тегова Низак Висок 

 Табела 4.2: Релативна ангажованост типа мишићних влакана у зависности од 

спортске активности. 
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Ме т а болич к е  а да пт а ци ј е  под  у т ица ј е м с порт с к ог  

т ре нинг а  

Метаболизам представља скуп свих хемијских реакција у људском организму 

потребних за нормално функционисање истог.  

Метаболизам за спорт представља са аспекта енергије незаобилазан фактор за 

обављање активности. Основна енергетска валута у организму је аденозин трифосфат 

(АТП). АТП се добија из хране коју уносимо, а одвија се на нивоу ћелије у којој се АТП 

складишти или обнавља (ресинтетише). АТП се састоји од једног молекула аденозина и 

три молекула фосфата. Ослобађање енергије дешава се у тренутку када се АТП 

претвара у АДП (аденозин дифосфат) уз отпуштање једног молекула фосфата, управо 

то кидање фосфатне везе доводи до ослобађања енергије потребне за мишићну 

контракцију. Пошто су залихе АТП у самој ћелији веома мале, брзо се потроше, а након 

тога долази до обнављања или ресинтезе АТП из три различита система која то 

омогућавају, а то су алактатни, лактатни и оксидативни систем. Алактатни и 

лактатни чине анаеробни систем, а оксидативни се назива још и аеробним системом. 

Основна разлика међу ова два система је да ли се ресинтеза АТП обавља уз присуство 

кисеоника, па у том случају имамо аеробни, или без присуства кисеоника, тада 

говоримо о анаеробном систему. 

Ана е робни  с ис т е м 

 Већ је поменуто да залихе АТП се врло брзо потроше, још у раној фази неке 

интензивније активности, тада се укључује алактатни механизаm или фосфатни, он се 

назива алактатним јер се одвија без појаве млечне киселине, али и овај енергетски 

систем је кратког трајања и траје од 6 до 10 секунди. За ресинтезу АТП-а се користи 

креатин-фосфат, који се такође налази складиштен у ћелији. Овај енергетски систем 

покрива екстремно интезивне и краткотрајне спортске активности, као што су спринт 

на 100 метара, максимални скокови, бацачке дисциплине у атлетици и сл.  

 За обнављање фосфагених система није потребно дуго времена, у првих 30 

секунди се обнови око 70%, а након 3 до 5 минута потрошени фосфати су у потпуности 

обновљени. 

 Код интезивнијих активности, али дужег трајања које трају између 6 и 30 

секунди, након 6 до 10 секунди по исцрпљености креатин-фосфата активност се 

продужава активацијом лактатног система, који АТП ресинтетише из гликогена који се 
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налази у мишћима и јетри. Овај процес се такође одвија без присуства кисеоника, али 

уз појаву нус-продукта у форми млечне киселине која представља лимитирајући 

фактор. Када се повећа њена концентрација у мишићима долази до појаве замора па чак 

и прекида активности која је реализована. 

 За разлику од фосфатних система, обнављање гликогена траје знатно дуже, па 

некада чак и више дана. Након тренинга снаге или интервалног тренинга 40% се обнови 

након 2 сата одмора, 55 % се обнови након 5 сати, а за потпуно обнављање залиха 

гликогена потрбно је 24 сата. Код интензивних континуираних активности са 

нагласком на издржљивости обнова гликогена траје знатно дуже, за 60% је потребно 

приближно 10 сати, а за потпуну обнову резерви гликогена у мишићима и јетри 

потребно је и до 48 сати, а некада и дуже. 

Аеробни  с ис т е м 

 Да би организам почео да се користи аеробним системом за ресинтезу АТП-а, 

потребно је 60-80 секунди. Повећањем фреквенције срца и респирације долази до 

повећања концентрације кисеоника у мишићним ћелијама који за ресинтезу АТП 

такође користи гликоген али овај пут у присуству кисеоника и уз појаву малих 

количина млечне киселине или уопште без њеног присуства, што омогућава да се 

активност настави. Аеробни систем је главни енергетски систем за активности које 

трају од 2 минута до 2 и више сати, по трошењу резерви гликогена у мишићима и јетри, 

ресинтеза АТП се може наставити разградњом масти и протеина. Пратећи продукти код 

аеробног система добијања АТП-а су угљен-диоксид и вода, који се елеминишу из 

организма путем дисања и знојења. 

 Током трајања спортске активности неретко долази до преклапања енергетских 

система, односно спортиста се користи са оба система. Такође је значајно напоменути 

да добра развијеност једног система утиче повољно на одређене сегменте другог. Тако 

на пример добро развијен аеробни систем умањује производњу млечне киселине, као и 

у фази опоравка добро развијен анаеробни систем помаже у бржем опоравку и 

елиминацији млечне киселине из организма.  
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Трајање активности Интезитет активности Примарни енергетски 

систем 

 

0-6 секунди 

 

Максималан 

 

Фосфатни 

 

6-30 секунди 

 

Субмаксималан 

 

Фосватни/Брза гликолиза 

 

30 секунди-2 минута 

 

Висок 

 

Брза гликолиза 

 

2-3 минута 

 

Умерен 

Брза гликолиза 

/Оксидативни систем 

 

Дуже од 3 минута 

 

Низак 

 

Оксидативни систем 

Табела 4.3: Утицај трајања и интезитета активности у односу на енергетске 

системе. 

Пражно  опт е ре ћење  

Пражно оптерећење представља ниво концетрације лактата у крви, те се сходно 

висини концентрације говори о аеробном или анаеробном прагу.  

Аеробни праг настаје у случају када се интезитет тренажног оптерећења 

подигне на ниво лактата од 2 милимола по литру. 

Анаеробни праг настаје даљим повећањем тренажног оптерећења до нивоа од 4 

милимола по литру и више. 

Утврђивања пражних оптерећења су битна из разлога што на нивоу прага се 

одвија максимална стимулација датог система, а самим тим смо у оптималној зони 

тренирања. Наравно пражна оптерећења су промењљива у зависности од нивоа 

тренираности и од индивидуалних способнисти спортисте. 
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ОСНОВЕ ПЕРИОДИЗАЦИЈЕ И ДИЗАЈНИРАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Пре почетка било којег озбиљног рада на пољу физичке припреме спортиста 

потребно је приступити изради плана и програма даљег рада. Појам периодизације 

представља временску усклађеност тренажног процеса у складу са потребама 

такмичења на којима спортисти наступају. 

Да би се адекватно приступило процесу планирања и дизајнирања програма 

потребно је познавати методе и принципе којима се један план ставља у функцију 

остваривања жељених циљева у припреми спортиста током сезоне. У спортским играма 

као што су фудбал, кошарка, одбојка и сл., план се прави на основу такмичарске сезоне 

која у већини случајева се односи на једну календарску годину или годишњи циклус, 

док у појединим спортовима најчешће индивидуалним дисциплинама, које често имамо 

у атлетским надметањима, циклус може бити и четворогодишњи, или Олимпијски 

циклус, који се односи на припремање спортиста за наступ на Олимпијским Играма. 

Тако да не постоји универзалан модел, већ постоје одређена начела којих се треба 

придржавати, али за сваки спорт и врсту такмичења постоје изузеци и специфичности. 

Није редак случај да спортисти наступају у једној такмичарској сезони у два или више 

различитих такмичења, на пример једна фудбалска екипа може наступти у Лиги 

Шампиона, националном првенству и национлном купу, и свако од тих такмичења има 

своје специфичности и значај за одређену екипу у зависности од амбиција, а и од 

реалних домета екипе. Процес планирања је прилично активан и често подложан 

разним корекцијама током једне такмичарске сезоне, а то зависи од разних фактора, од 

здраствених, индивидуалног нивоа тренираности, екипног нивоа тренираности, броја 

утакмица или наступа у том периоду сезоне, значаја појединих утакмица за даљи 

наставак такмичења и сл. 

Ос нове  пе риодиз а ци ј е  

Када говоримо о планирању у функцији времена у том случају се издвајају: 

 - краткорочно планирање 

 - средњерочно планирање 

 - дугорочно планирање 
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Краткорочно се може односити на период од једне седмице до једне године, 

средњерочно од једне до четири године и дугорочно од четири године па до краје 

спортске каријере. 

Када говоримо о периодизацији која се издваја као теоријски модел и приступ 

који се одомаћио у савременом тренингу мисли се на три појма која се користе у 

зависности од временског трајања самог тренажног процеса а то су микроциклус, 

мезоциклус и макроциклус.  

Мик роцик лу с  

Микроциклус представља временски кратку тренажну целину и састоји се 

неколико појединачних тренинга са одређеним циљем. Трајање микроциклуса може 

бити од 3 до 10 дана, али најчешће у пракси се односи на једну радну недељу односно 7 

дана, посебно је тај модел присутан у тимским спортовима. 

Ме з оцик лу с  

Мезоциклус представља нешто дужу временску целину и састоји се од више 

смислено повезаних микроциклуса, може да траје од 4 до 12 недеља, а некада и дуже. У 

пракси током такмичарске сезоне јављају се три до четири типа мезоциклуса, а 

издвајају се  

Припремни (реализује се у периоду пре почетка такмичарске сезоне у трајању 

од 4 до 12 недеља). 

Такмичарски (односи се на трајање такмичарске сезоне, те од тога и зависи 

његова временска артикулација) 

Прелазни (овај период траје од завршетка такмичарског до почетка припремног 

периода у новој сезони и траје најчешће од 4 до 12 недеља). 

Ма к роцик лу с  

Макроциклус представља најчешће полугодишнњи или годишњи период, а у 

спортским играма односи се на једну сезону, наравно састављене је од више смислено 

повезаних мезоциклуса. 
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Ос новни  принципи  т ре нинг а  

Као што је већ напоменуто планирање и периодизација су неопходне 

компоненте сваког озбиљног приступа у савременом спортском тренингу, али да би тај 

процес био успешно реализован потребно је познавати основне принципе тренинга. У 

досадашњој пракси и стручној литератури издвојили су се следећи принципи као 

полазне тачке сваког будућег планирања и реализације тренажних активности: 

 специфичност 

 прогресивност 

 препокривање оптерећења 

 дисконтинуираност оптерећења 

 реверзибилност 

 варијабилност 

Спе цифичнос т  

 Овај принцип се односи, као што и само име каже, на специфичности активности 

којом се спортиста бави. Примарни циљ је да се утврде које су то способности које су 

од пресудног значаја за дати спорт и које су то најбоље методе за развијање тих 

способности. Када се ради на анализи, на пример, неке спортске игре као што су 

фудбал, кошарка, рукомет и сл., прво треба сагледати које су то способности које 

највише чине саму суштину игре, да ли су то трчања, скокови, промене правца, техника 

и сл. Након тога треба обратити пажњу који су енергетски системи највише 

ангажовани, да ли се ради о интезивним активностима, максималним напрезањима или 

су нижег интезитета, али дужег трајања. И на крају, али не најмање битно, свакако 

треба извршити и анализу позиције коју играч заузима у тиму, јер сасвим је сигурно да 

нису потребне исте методе у тренингу за голмана и играча средине терена на пример у 

фудбалу. 

Прог ре с ивнос т  

Принцип прогресивности се огледа у потреби за постепеним повећањем 

оптерећења, а све са циљем побољшања способности спортисте. Дакле, уколико 

желимо да унапредимо постојеће стање ми свакако морамо повећати оптерећење на 

виши ниво. Међутим овај принцип не значи да се прогресивност у тренажном 

оптерећењу одвија на сваком тренингу, већ постоје законитости по којима се одвија у 

одређеном тренажном периоду. Уколико би оптерећење константно повећавали дошло 

би до стагнације у напретку, претераног замора и у најгорем случају до повређивања, 
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што никако није циљ ни једном тренеру или спортисти. Суштина је у томе да уколико 

повећамо оптерећење на тренингу, треба у планирању узети у обзир и време за 

адекватан опоравак након појачаних тренажних стимулуса. 

Пре пок ривање  опт е ре ћења  

Да би спортиста што успешније наступио на такмичењу, често је у току тренинга 

потребно тренирати више и интезивније него што су захтеви самог такмичења. Такав 

приступ тренингу се дефинише као препокривање оптерећења. Код примене овог 

принципа такође треба бити опрезан и ниво препокривања треба да се одвија у 

разумним оквирима и потребама наступа на такмичењима. Није редак случај да 

спортисти и тренери у жељи да буду што бољи претерају у нивоима препокривања, па 

долази до пада способности или није немогуће да се промаши и енергетска зона саме 

активности па ће резултат сигурно бити доведен у питање.  

Дис к онт ину ира нос т  опт е ре ћења  

У основи овог принципа налази се потреба да се у одређеном тренажном 

циклусу мења ниво оптерћења, што значи да уколико је на одређеном броју тренинга 

оптерећење прогресивно расло, треба уврстити тренинг смањеног оптерећења, ради 

опоравка и даље прогресије. Управо то смањење оптерећења организам доживљава као 

одмор јер је претходно био третиран са већим оптерећењем, а истовремено се задржава 

укупан волумен тренинга на већем нивоу него да се одмор реализовао без тренинга. 

Искусан тренер треба да осети када је тренутак за примену овог принципа, али и да на 

основу нивоа тренираности треба да зна који ритам прогресивног и дисконтинуираног 

оптерећења треба користити у одређеном делу такмичарске сезоне. Код почетника 

треба почети са односом 1:1 или 2:1 у корист прогресивног повећања, док код мало  

искуснијих спортиста иде се до односа 3:1, а код врхунских тај однос је од 4:1, па и 

више, наравно 4 представља тренинге високог оптерећења док 1 представља ниво 

смањеног оптерећења. 

Реве рз ибилнос т  

Овај принцип се односи на поступност враћања спортисте у тренажни процес 

након дужег одсуства из тренинга, због болести, повреде или неког другог разлога. 

Истраживањима је утврђено да процес губљења способности услед нетренирања далеко 

бржи него приликом развоја истих. Примена овог принципа зависи и од периода 

одсуства, начина мировања, нивоа претходне тренираности и сл. Принцип 

ревирзибилност налази своју примену и након завршетка такмичарске сезоне, односно 
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по завршетку одмора који је спортиста користио и начин на који га је користио, у 

сваком случају се прпоручује оређени вид активности са циљем одржавања базичних 

способноти и телесне тежине на нивоу потреба спорта којим се бавимо, а самим тим 

нам је лакши почетак припремног периода у новој такмичарској сезони. 

Вариј а билнос т  

Овај принцип се огледа у томе да у сваком тренажном циклусу треба мењати 

начин тренинга, било кроз обим и интезитет, било кроз методе и вежбе којима 

реализујемо тренажне циљеве. Највећи значај примене овог принципа се налази у 

чињеници да и најзанимљивији тренинг, уколико се превише пута понови, постаје 

досадан и контрапродуктиван. Добар тренер треба да буде свестан те чињенице и да 

постиже зацртане тренажне циљеве, а да спортисти буду задовољни начином на који то 

постжу, а управо принцип варијабилности нам даје ту могућност. 
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ТЕСТИРАЊЕ У  СПОРТУ  

 

 Пре почетка било какквог рада са спортистима било индивидуално, било у 

оквиру екипе, неопходно је обавити увид у здраствено стање и ниво способности и 

вештина неопходних за дати спорт. 

 Значај тестирања је вишеструк и огледа се у утврђивању предности и слабости 

код тестираног спортисте, затим кроз поновљена тестирања утврђујемо напредак, 

такође значај тестирања је и то да се на основу резултата одређује ниво будућих 

тренажних оптерећења, а велики значај је присутан и у процесу идентификације 

талената за одређени спорт. 

 Тестови поседују разне карактеристике, али за нас су најважније две, приликом 

избора тестова које ћемо користити, а то су валидност и релијабилност. Валидност 

или ваљаност, најједноставније речено, представља својство теста да мери управо оно 

за шта је теоријски конструисан. Релијабилност или поузданост тестова представља 

својство да и приликом поновљених мерења одређеног теста у кратком временском 

раздобљу , дан или два  и даље постоји висока сагласност резултата. 

 Информације које прикупљамо могу бити субјективне и објективне. У 

субјективне спадају генералне информације које добијамо од испитаника а односе се 

углавном на занимање, начин живота, медицинске и личне информације. Све те 

информације се добијају начешће кроз комуникацију и увидом у постојећу медицинску 

или претходно прикупљену документацију. 

 Објективне информације се добијају непосредним тестирањем а најчешће су то: 

 Физиолишки параметри у мировању 

 Телесна композиција и антропометрија 

 Кардиореспираторна тестирања 

 Статичка и динамичка контрола држања тела,( постурална) 

 Тестирање моторичких способности и вештина 
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Физ иолошк и  па раме т ри  у  мировању  

 Информације које су неопходне да се добију, а односе се на физиолошке 

параметре су пулс у мировању и крвни притисак. Ова два параметра нам дају 

основне информације о општем здраственом стању кардиореспираторног система 

испитаника, као и нивоа тренираности, но детаљнији увид у стање кардиореспираторне 

способности се добија кроз тестове током активности о чему ће касније бити речи. 

Дакле ови параметри су предуслов за било каква даља тестирања, јер уколико су 

вредности ван препоручених, током мировања, свакако би било опасно излагати га 

било каквим тестовима где се захтева већи напор кроз физичку активност. 

Пулс  у  мировању  и  ме т оде  ме рења  

 Пулс настаје као последица контракције срца приликом пумпања крви у крвне 

судове, пре свега се мисли на артерије. Јединица којом се изражава је број откуцаја у 

минуту. Битно је напоменути да пулс у мировању представља осредњи индикатор 

стања тренираности код спортисте, док мерења пулса током активности је далеко бољи 

показатељ нивоа тренираности. 

 Најчешће коришћена метода је палпација, а она представља притисак прстима на 

једну од артерија, а то су најчешће радијална и каротидна артерија, те у том случају 

говоримо о радијалном или каротидном пулсу. 

 Радијални пулс се мери тако што се два прста, најчешће кажипрст и средњи 

прст, благо притисне радијална артерија, мало изнад зглоба шаке у линији са  палцем и 

мери се број откуцаја за 60 секунди. 

 

Слика 6.1: Мерење радијалног пулса. 



АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД 
 
 

47 
 

Каротидни пулс се мери притиском са два прста, најчешће са кажипрстом и 

средњим прстом, на каротидну аретерију у вратном делу одмах поред гркљана. 

Артерију благо притиснути и мерити број откуцаја за 60 секунди.  

Препоручује се да се пулс мери најчешће ујутру пре устајања у три различита 

дана и у исто време, те да се израчуна просечна вредност. 

 

 

Слика 6.2: Мерење каротидног пулса 

 Мерење пулса можете обавити сами, али за потребе објективних тестирања то 

најчешће обавља обучено стручно лице. 

 Осим наведених метода мерења пулса у савременом тренингу присутна је 

метода мерења пулса уз помоћ монитора срчане фреквенције, али се они најчешће 

користе за мерења током активности, али могу послужити и у ову сврху. 

 

Слика 6.4: Мерење срчане фреквенције помоћу преносивих монитора. 
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Вредности крвног притиска у мировању су такође веома битне да се утврде 

приликом прикупљања података о општем здраственом стању спортисте или 

рекреативца који планира да се активније посвети тренингу. Крвни притисак се 

изражава у милиметрима живиног стуба (mm Hg) и садржи два броја нпр 120/80, већи 

број представља систолни притисак, а то је притисак који се јавља као последица 

срчане контракције. Други број представља дијастолни притисак и представља онај 

притисак у крвним судовима током фазе релаксације срчаног мишића. У литератури се 

препоручују вредности за систолни или горњи притисак да су мање или једнаке са 120, 

док вредности дијастолног или доњег притиска су мање или једнаке са 80. Мања 

одступања не треба прихватати алармантно, али све веће разлике морају бити 

преконтролисане од стране кардиолога. 

Те ле с на  к омпоз ици ј а  и  а нт ропоме т ри ј а  

 Мерење телесне композиције је веома битан сегмент тестирања и овом методом 

добијамо веома битне информације о саставу тела, односно добијамо информацију о 

релативном односу телесних масти и безмасне маси. Телене масти сачињавају све 

масноће и есенцијалне и неесенцијалне, док безмасна маса садржи кости, мишиће, 

везивна ткива и воду у организму. 

 Утврђивањем, односно мерењем, телесне композиције постижемо различите 

циљеве: 

Идентификација здраствених ризика за превисок или пренизак ниво масти у 

организму; 

Упознавање спортиста да разумеју значај телесне композиције за успех у 

одређеном спорту; 

Праћење промена у телесној композицији;  

Успостављање здраве телесне масе за потребе спорта којим се баве и здравља 

уопште; 

Помоћ при изради квалитетних програма тренинга; 

Резултати се могу користити као средство мотивације за даљи рад; 
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Такође се добијени резултати могу користити за превенцију евентуалних 

хроничних болести које се могу јавити као последица неадекватне телесне 

композиције; 

Висок значај мерење телесне композиције има и на утврђивање ефикасности или 

недостатака одређених тренажних програма и исхране; 

Мушкарци Жене 

Есенцијалне телесне масноће 3-5% Есенцијалне телесне масноће 8-12% 

Спортисти 5-13% Спортисткиње 12-22% 

Препоручене вредности (34 године и 

млађи): 8-22% 

Препоручене вредности (34 године и 

млађе): 20-35% 

Препоручене вредности (35-55 година):  

10-25% 

Препоручене вредности (35-55 година): 

23-38% 

Препоручене вредности (старији од 56 

година):10-25% 

Препоручене вредности (старије од 56 

година): 25-38% 

Табела 6.1: Препоручене вредности телесне масноће у зависности од пола и 

старости. 

 Углавном, постоји више метода мерења телесне композиције, у зависности од 

могућности и средстава, ми ћемо поменути методе које нису много скупе и прикладне 

су за теренска тестирања, а то су: 

 Мерење дебљине кожног набора помоћу калипера је метода која се често 

примењује у пракси, али се свакако препоручује да се мерењем баве обучене особе. 

Калипер је уређај који се састоји од два крака или од чељусти који пре употребе се 

налазе на вредности 0, кожни набор се обухвата чељустима и очитава се вредност у 

милиметрима који се налазе на скали калипера. Данас су у употреби и дигитални 

читачи на калиперима. Постоји више различитих метода, а једна од једноставнијих, али 

прилично поузданих је Дарнин-Вомерслијева формула (Durnin-Womersley formula), која 

се састоји у мерењу кожних набора на четири различите тачке. Места на којима се мери 

дебљина кожног набора су бицепс у пределу између рамена и лакта, трицепс такође на 

средини између лакта и рамена, испод лопатице и у пределу предње бедрене бодље. 
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Сва мерења се врше на десној страни тела. По завршетку мерења добијене вредности се 

саберу и упореде са вредностима у табели која прати ову методу.  

 Поменута метода је дата чисто информативно и не препоручује се за употребу 

уколико се не прође адекватна обука или сертификација од стране стручног тела или 

институције. 

 

 

Слика 6.5: Мерење дебљине кожног набора помоћу калипера. 

Мерење биоелектричне инпендансе помоћу уређаја који мере проводљивост 

електрицитета кроз различита ткива, основа за примену ове методе се налази у 

чињеници да ткива која садрже више воде боље проводе струју него она која је садрже 

мање, као што је масно ткиво; 
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Слика 6.6: Уређај за мерење биоелектричне импедансе. 

 Антропометрија представља мерење телесних делова и тела у целини са циљем 

утврђивања тренутног стања и ради поређења са популацијом, полом и узрастом коме 

испитаници припадају. 

 Најчешће мерене вредности у антропометрији су телесна висина и телесна 

тежина или маса тела.  

 За потребе одређених спортова узимају се мере и појединачних делова тела као 

што су појединачна дужина екстремитета, седећа висина, распон руку и сл. 

 Осим дужине телесних сегмената или телесне висине често се у пракси мере и 

обими појединих делова тела и те информације могу бити од великог значаја за тренере 

и стручњаке који се баве кондиционом припремом. У пракси најчешће се мере следећи 

обими: 

Обим врата, обим груди, обим струка, обим кукова, обим натколенице, обим 

потколенице, обим надлактице. 

 Мерења обима код парних екстремитета могу бити значајна у смислу детекције 

мишићног дисбаланса, а представљају веома лак, брз и економичан начин прикупљања 

информација. 
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 У клиничким истраживањима често је мерен однос струка и кукова и утврђено је 

да вредности веће од 0.80 код жена и 0.95 код мушкараца представљају повећан ризик 

од настанка неких хроничних обољења. Ове вредности се добијају једноставним 

дељењем измерене вредности обима струка са обимом кукова. 

 

Слика 6.7: Мерење обима струка. 

 Такође у литератури се често среће и Индекс Телесне Масе (Body Mass Index-

BMI), а он преставља однос телесне масе (ТМ) изражене у килограмима и квадрата 

телесне висине (ТВ) изражене у метрима. 

                                          ИТМ=ТМ/ТВ
2 

 
Према литератури најнижи ризик лежи у распону од 18.5 до 24.9 , а вредности 

изнад, као и испод представљају ризик, било да се ради о прекомерној или о 

недовољној телесној маси. 

 У спорту се ова мера узима са дозом резерве јер код спортске популације у 

одређеним спортовима захтева се већи ниво мишићне масе, а вредности могу бити веће 

од препоручених, а да се ипак ради о потпуно здравој особи без икаквих ризика по 

здравље, те се у спорту ипак преферирају егзактна мерења телесне композиције.  

Ка рдиоре с пира т орна  т е с т ирања  

 Сврха овог типа тестирања се огледа у утврђивања максималне потрошње 

кисеоника која се означава са Vo2max, а изражава се у милилитрима по килограму 

телесне масе у минуту. Тестирање се обавља на различите начине, а основна подела је 
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на теренска и лабораторијска тестирања. У теренским тестирањима се Vo2max утврђује 

индеректно на основу прикупљених параметара тестирања, који су најчешће пређена 

дистанца за одређено време или вредности пулса, док код лабораторијских тестирања 

мерење се врши директно уз помоћ софистициране апаратуре. У пракси због 

доступности и економичности се чешће користе методе индиректног мерења. 

Популарни теренски тестови су Куперов тест (12 минута), трчање или ходање 1,5 миља, 

бип-тест (beep test ili multistage 20 m shuttle run test). На основу добијених резултата по 

завршетку теста приступа се рачунању Vo2max путем дефинисаних математичких 

формула или ишчитавањем из таблица које прате протокол теста. 

 Осим ових теренских тестова постоје и тестови пењања на клупицу одређене 

висине за одређено време и одређеним темпом, најпознатији су Харвард степ тест, 

Квинс Колеџ степ тест, 3-минута степ тест (YMCA 3-minute step test). 

 Лабораторијска тестирања се најчешће врше на тракама за трчање или бицикл-

ергометрима, ове методе су далеко прецизније и сви озбиљнији клубови их обављају у 

оквиру својих специјалистичких ординација или у сарадњи са специјалистичким 

установама тог типа. 

 

Слика 6.8: Тестирање максималне потрошње кисеоника у лабораторијским 

условима. 
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Ст а т ич к а  и  динамич к а  к онт рола  држања  т е ла , 

(пос т у ра лна ) 

 Значај тестирања овог типа је веома значајан на пољу спорта и уопште здравља 

сваког појединца. Неуро-мишићна ефикасност је способност нервног и мишићног 

система да својом комуникацијом остваре извођење оптималног покрета. Адекватно 

држање тела омогућава већу ефикасност извођења покрета, што је веома битно у 

свакодневном животу, а посебно у спорту. Добро држање тела осим ефикасности 

покрета има и заштитничку улогу на зглобове и мишиће јер добрим положајем 

омогућава се боља апсорпција спољашњих сила, а такође је мања могућност појаве 

деформитета као последице мишићног дисбаланса.  

Најједноставније речено, добро држање тела омогућава да мишићи задрже 

одговарајућу дужину и тонус, омогућавајући синхронизован рад мишића, оптималне 

опсеге покрета у зглобовима, повећану продукцију силе и смањен ризик од 

повређивања. Насупрот томе, лоше држање може довести до низа проблема, почев од 

повећаног ризика повређивања, мишићног дисбаланса, повреда и дегенеративних 

промена на зглобовима, бол у доњем делу леђа, а дугорочно угрожава се и функција 

појединих унутрашњих органа и здравље у целини. 

Једноставним посматрањем, стручњаци могу лако да уоче одређене 

неправилности у држању тела и да уколико проблем не превазилази лоше држање 

условљено мишићним дисбалансом, врло се лако може извршити корекција у 

одређеном временском периоду.  Свакако је битно напоменути уколико постоји неки 

постурални проблем, треба га прво кориговати, па наставити са развојем специфичних 

способности везаних за спорт којим се спортиста бави. Уколико временски није могуће 

бавити се само тим проблемом, онда треба да се осмисли корективни програм и да се 

интегрише у постојеће тренажне активности.  

Ст а т ичк а  к онт рола  држања  т е ла   

Како неко држи тело у мировању може да да доста информација на који начин неко 

користи тело у свакодневном животу. Занимљива је чињеница да тело има тенденцију 

да врши одређене компензације у одређеним положајима и у међусобном односу међу 

мишићима.У овом делу ћемо се осврнути на три најчешћа проблема која су дефинисана 

раних седамдесетих (Janda), а основно полазиште је било да се ове постуралне 

девијације јављају као последица нарушеног односа мишића агониста и антагониста. 

Овај концепт је интересантан јер су прецизно дефинисани узроци због којих настају и 
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они су последица мишићног дисбаланса, што је интересантно нама којима се бавимо 

покретом у функцији спорта. Уколико постоје неки други деформитети који 

превазилазе ове облике, то је свакако посао за лекаре чија је то ужа научна област.  

Пронација-дисторзија синдром je поремећај који карактерише пронација стопала 

и адукција и интерна ротација колена што се види на следећој слици, а карактеристике 

овог синдрома су представљене у следећој табели:  

 

 

Слика 6.9: Пронација-Дисторзија Синдром. 
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Скраћени мишићи Издужени мишићи Механички утицаји 

на зглобове 

Могуће повреде 

Gastrocnemius Anterior tibialis Повећани: Плантарни 

фасцитис 

Soleus Posterior tibialis Адукција колена Posterior tibialis 

тендонитис 

Peroneus Vastus medialis Интерна ротација 

колена 

Пателарни 

тендонитис 

Aдуктори Gluteus 

medius/maximus 

Пронација стопала Бол у доњем делу 

леђа 

Илиотибиална 

трака 

Екстерни ротатори 

кука 

Екстерна ротација 

стопала 

 

Комплекс 

прегибача кука 

 Умањени:  

Biceps femoris 

(кратка глава) 

 Дорзифлексија 

стопала 

 

  Инверзија стопала  

Табела 6.2: Сумација узрока и могућих последица Пронација-Дисторзија 

Синдрома 

Следећи облик поремећаја у држању тела који се често јавља у пракси је доњи 

укрштени синдром, а карактеришу га повећан нагиб предњег дела карлице, што за 

последицу има повећање лука у доњем делу леђа, што се види на наредној слици, а 

сумација узрока и последица дата је у следећој табели. 

 

Слика 6.10: Доњи укрштени синдром. 
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Скраћени мишићи Издужени мишићи Механички утицаји 

на зглобове 

Могуће повреде 

Gastrocnemius Anterior tibialis Повећани: Оштећења задње 

ложе 

Soleus Posterior tibialis Лумбарна 

екстензија 

Бол у предњем 

делу колена 

Прегибачи кука Gluteus maximus  Бол у доњем делу 

леђа 

Адуктори Gluteus medius Умањени:  

Latissimus dorsi Transverssus 

abdominis 

Екстензија кука  

Erector spinae Internal oblique   

Табела 6.3: Сумација узрока и могућих последица код доњег укрштеног синдрома. 

Трећи постурални поремећај који се јавља је горњи укрштени синдром и његове 

карактеристике се огледају у повијању главе унапред и заокругљеним раменима, као 

што се види на следећој слици, а узроци и последице оваквог држања тела дате су у 

следећој табели. 

 

Слика 6.11: Горњи укрштени синдром. 
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Скраћени мишићи Издужени 

мишићи 

Механички 

утицаји на 

зглобове 

Могуће повреде 

Горњи trapezius Дубоки 

прегибачи 

врата 

Повећани: Главобоља 

Levator scapulae Serratus 

anterior 

Екстензија врата Бицепс тендонитис 

Sternocleidomastoid

eus 

Rhomboideus Скапуларна 

протракција/ 

елевација 

Повреде ротаторске 

манжетне рамена 

Scalenius  Средњи 

trapezius 

 Синдром горњег отвора 

грудног коша 

Latissimus dorsi Доњи trapezius Умањени:  

Teres major  Teres minor Екстензија 

рамена 

 

Subscapularis Infraspinatus Екстерна 

ротација рамена 

 

Pectoralis 

major/minor 

   

Табела 6.4: Сумација узрока и могућих последица код горњег укрштеног 

синдрома. 

Динамич к а  к онт рола  држања  т е ла  

Овај сегмент тестирања постаје све више предмет интересовања стручњака, а 

разлог томе је савремени начин живота, који доводи до еволутивног корака уназад бар 

што се тиче покретљивости. За разлику од статичке контроле положаја у овом случају 

се тестира контрола тела у простору и кроз покрет, што је свакако интересантно, 

поготово за стручњаке који се баве спортом, али ова тестирања треба да се проводе и на 

комплетној школској популацији, јер је њихов значај огроман. Код ових мерења се 

најчешће тестира способност заузимања неких основних положаја, где се јасно и лако 

уоче неправилности и евентуални дисбаланс у функцији мишића који су задужени за 

покрет, као и дисбаланс у левој и десној страни тела, посебно у употреби екстремитета. 
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Покрети који се третирају најчешће су вишезглобне кретње, са ангажовањем већих 

мишићних група истовремено. 

Овом проблематиком на глобалном нивоу веома озбиљно се баве два стручњака 

и њихови сарадници. Први је Греј Кук (Gray Cook), творац ФМС концепта (FMS-

Functional Movement Screen), а други је Мајкл Кларк (Michael Clark) творац ОПТ, 

(OPT-Optimum Performance Training), модела тренинга и Националне Академије 

Спортске Медицине из Сједињених Америчких Држава (NASM- National Academy of 

Sports Medicine). 

Значај ове тематике завређује посебну пажњу и биће мало детаљније објашњен у 

поглављу функционалне покретљивости, која није случајно заслужила своје поглавље у 

овом материјалу. 

 

Слика 6.12: ФМС-концепт за тестирање функционалне покретљивости. 

Те с т ирање  мот орич к их  с пос обнос т и  и  вешт ина  

Тестирање моторичких способности и вештина представља сегмент тестирања 

који је свакако најинтересантнији стручњацима из ове области, јер путем ових тестова 

добијамо информације о тренираности спортисте под условима реалним и приближним 

за активност којом се бави. Осврнућемо се на неке тестове који су у најчешће у 
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примени и чија реализација није скупа, а резултати су прилично поуздани и лако их је 

користити и имплементирати у тренажним плановима.  

У овој области треба се држати мањег броја тестова, односно за једну вештину 

или моторичку способност примењивати један до два теста, јер тестирања треба да 

буду у функцији планирања и напретка тренираности, а не сами себи сврха. Треба се 

држати оних тестова који су специфични за способност коју тестирамо, а свакако да 

способност коју тестирамо мора бити специфична за спорт којим се бавимо. 

Те с т ирање  с на г е  

Тестирање снаге је неизоставан део сваког озбиљнијег тестирања у савременом 

спорту, на основу резултата ми добијамо неопходне податке о тренутном стању и на 

основу тога можемо лако утврдити нивое оптерећења у тренингу. Тестирања снаге се 

најчешће раде по критеријуму мишићне контракције и на основу тога говоримо о 

динамичкој снази у чијој основи је концентрична контракција, затим имамо  тестирања 

екцентричне снаге и изометријска тестирања. 

Златни стандард у тестирањима динамичке снаге концентричном контракцијом 

је метода једног максималног понављања у западној литератури познат као термин 

1RM (one repetition maximum). Суштина ове методе је врло једноставна, спортиста 

током тестирања треба да дође постепено уз адекватно загревање, до максималне 

тежине коју може савладати из једног покушаја, а у оквиру одређене вежбе. Дакле 

најједноставније речено једно максимално понављање представља максималну 

количину терета коју је могуће подићи за предвиђену вежбу. 

Методу максималног понављања можемо применити у било којој вежби са 

оптерећењем, али у спорту се препоручују више-зглобне вежбе које ангажују већи део 

мускулатуре, а најчешће се у пракси користе чучањ, потисак са равне клупе (бенч 

прес), мртво дизање и набачај.  

Осим ове методе, може се утврдити и једно максимално понављање на основу 

више понављања са одређеном тежином. Поједини тренери примењују овај метод из 

разлога да спортисту не излажу ризику од пренапрезања због недостатка искуства или 

неког другог разлога. Суштина ове методе је у томе да се користи оптерећење са којим 

се може извести максимално 5-10 понављања и на основу броја реализованих 
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понављања и подигнуте тежине кроз табеле је могуће оквирно утврдити вредност 

једног максималног понављања за дату вежбу. 

Тестирање изометријске снаге се најчешће врши уз помоћ динамометара, а то су 

уређаји који мере ниво мишићне силе под одређеним угловима у зглобу, сила се 

аплицира изометријском контракцијом. Најчешће је циљ да се утврди под којим углом 

или на колико степени (угаоних), мишић производи нијвишу силу. Ова тестирања 

захтевају одређене уређаје који су најчешће присутни у лабораторијским условима. 

Најчешће се ради динамометрија у зглобу кука, колена, шаке и сл. Осим ових метода 

помоћу динамометара, исометријску снагу је могуће мерити и на платформама силе, 

као и на изокинетичким машинама са динамометрима, при чему је могуће мерити и 

екцентричну и концентричну активацију мишића током покрета. 

Осим максималне снаге често се у пракси мери и мишићна издржљивост или 

како је још дефинишу као локална мишићна издржљивост. Код ове методе најчешће 

се користе три методе а то су:  

вежбе са сопственом тежином као што су згибови, склекови, вежбе које 

ангажују прегибачи или опружаче трупа и сл., циљ је извести максималан број 

понављања, или максималан број понављања за одређено време; 

апсолутни број понављања са константним оптерећењем, код овог вида 

тестирања се узме одређени % од максималне тежине коју је могуће подићи и изводи се 

максималан број понављања, на пример ако нам је максимална тежина подигнута у 

чучњу 100 кг, а ми хоћемо да тестирамо мишићну издржљивост на 60% од максимума, 

узећемо 60 кг и изодити понављања задатим темпом до максимума; 

издржаји у одређеном положају, код ове методе доводимо тело у одређени 

положај и меримо време од заузимања жељеног положаја до тренунтка када га више 

није могуће држати у задатом облику, најчешће се мере издржаји у вису, опруженим 

рукама, савијеним рукама, издржаји у ставу под углом о 90%, наслоњени на зид са 

ногама саијеним под одређеним углом, упори на рукама са ослонцем ногу или без и сл. 

Те с т ирање  фле к с ибилнос т и  

 Флексибилност може се мерити директно методом гониометрије (пластични или 

метални гониометри и електронски гониометри) и уз помоћ мерне траке. Гониометри 

се постављају на центар осе окретања зглоба и изражава се у степенима или 
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радијанима, док код мерења са траком мери се удаљеност појединих делова тела пре и 

после одређеног покрета од мерне тачке, најчешће тла. Код електронских гониометара 

могуће је мерити и динамичку и статичку флексибилност, али се они најчешће користе 

у лабораторијским условима. 

 За индиректно мерење флексибилности тест који је сигурно најчешће коришћен 

у пракси је претклон и дохват из седећег положаја (seat and reach test), овим тестом се 

индиректно мери покретљивост доњег дела леђа, глутеалног дела и задње ложе која је 

можда и највише ангажована тестом. Постоји више протокола, али се најчешће користи 

метода где се стопала наслоне на кутију висине 30-40 центиметара, док су ноге 

опружене без флексије у зглобу колена, на клупи се налази мерна трака и вредност 0 је 

на ближој ивици клупе, код стопала, испитаник ставља длан изнад длан са поравнаним 

прстима и помера се према напред до максималне позиције коју може задржати 

неколико секунди, мери се вредност о нулте тачке до дохвата и изражава се у 

центиметрима, а може се изводити и на посебно дизајнираним уређајима са клизачем и 

мерноом скалом као на следећој слици: 

 

Слика 6.1: Тест - седећи дохват у претклону (Seat and reach test). 

 Осим овог теста постоји читав низ тестова који индиректно мере флексибилност 

у појединим деловима тела, па имамо тестове за покретљивост рамена, трупа и сл. 
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Ек с плоз ивна  с на г а -т е с т ирање  

Експлозивна снага се мери низом тестова и у различитим условима, за потребе 

овог материјала поменућемо оне који су често у употреби и чија реализација не захтева 

неке посебне услове и скупу опрему, дакле акценат ће опет бити на теренским 

тестовима. Често је мерење експлозивне снаге усмерен на поједине сегменте тела, ноге, 

руке, труп итд. 

Тестови који се користе у пракси а третирају експлозивну снагу целог тела су 

тестови једног максималног понављања у Олимпијским дизањима тегова, а то су трзај и 

набачај. Ове две технике, односно дисциплине  пружају добре информације о 

експлозиној снази јер је брзина којом оптерећење се креће током извођења покрета 

веома велика. Мана код ових тестова је та што нису применљива на широј спортској 

популацији и код неискусних спортиста са самом техником Олимпијског дизања. Да би 

се тест реализовао безбедно техника мора бити беспрекорна, а само учење и 

усавршавање одузима доста времена. У том случају се приступа тестовима путем 

максималних скокова или бацања. 

За експлозивну снагу ногу користе се тестови максималне скочности из места са 

наглашеном вертикалном компонентом и скокови у даљ са наглашеном хоризонталном 

компонентом. 

Вертикална скочност се мери низом тестова, а најчешће се користи метода 

суножним скоком из места где се измери досежна висина руком из стојећег положаја 

најчешће на зиду и потом се врши максималан скок са дохватом на зиду и мери се 

разлика између висине дохвата и висине дохвата у највишој тачки скока. У тесту се 

користи магнезијумски прах или нешто слично да би остао видљив траг на зиду или 

мерној траци. Изражава се у центиметрима, а обично се мере три покушаја и 

евидентира се најбољи резултат. 
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Слика 6.2: Тест вертикалне скочности 

 Често коришћен тест експлозивне снаге ногу је и тест скок у даљ из места где се 

мери дужина скока где се прсти налазе иза линије која представља почетну тачку за 

мерење, а крајња тачка приликом нерења је место доскока, односно најближи део тела 

почетној линији, а то су најчешће пете. Евидентира се најбољи од три постигнута 

резултата. 

 

Слика 6.3: Тест скок у даљ из места 

 У зависности од потреба спорта којим се бавимо постоји доста различитих 

специфичних тестова скочности, из залета, одразом са једне ноге, троскоци и сл. 
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 Експлозивна снага руку и трупа најчешће се мери са тестовима бацања посебног 

типа лопте, код нас познате као медицинка. Тежина лопте по препорукама стручњака 

треба да буде у распону од 2 до 5% од телесне тежине тестираног спортисте.  

 Најчешће се користи тест бацања медицинке са груди из стојећег или седећег 

става, препоручује се извођење из седећег положаја са леђима наллоњеним на зид, јер 

се тако покрет максимално усмерава на силу руку, уз елиминацију помоћи трупа. 

Током бацања треба смањити угао избачаја према горе, односно током избачаја руке 

треба да остану паралелне са подлогом да би се избегао ефекат хосог хица, мери се 

удаљеност од зида или стопала до места где лопта направи први контакт са тлом након 

избачаја. Такође и код овог теста се препоручују три успешна бацања уз евидентирање 

најбољег резултата. 

Те с т ирање  а г илнoс т и  

Тестови агилности утврђују способност спортисте да убрзава, успорава, мења 

правац, зауставља се, поново убрзава, при томе кретања изводи трчећи напред, уназад 

или бочно докорацима. Постоји читав низ тестова и метода, али најчешће се у 

тестирањима користе чуњеви или линије и штоперица или фотоћелије. Циљ је да се 

одређени кретни задатак реализује у што краћем времену.Најчешће коришћени тестови 

у пракси су: Т-тест, Хексагон тест, тест 20 јарди, Едгренов степ тест, Тест Три Чуња и 

сл. На следећим сликама дати су модели како поставити чуњеве или линије и на којим 

растојањима, као и линије кретања са кратким објашњењима за приказане тестове. 

 

Слика 6.4: Т тест. 
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Полигон за Т-тест се састоји од 4 чуња А, Б, Ц и Д, који су постављени на 

удаљеностима као на слици 6.4. Спортиста на дати знак трчи од чуња А до чуња Б, 

потом бочним докораком креће се до чуња Ц, затим од чуња Ц до чуња Д, такође 

кретањем бочним докорацима, након тога се враћа од чуња Д до чуња Б, такође бочним 

кораком, од чуња Б до чуња А се трчи уназад и ту се тест завршава.  Приликом трчања 

потребно је додирнути сваки чуњ једном руком када се стигне до њега. Препоручује се 

минимум два понављања, а пожељно је и најчешће се тест понавља 3 пута, бележи се 

најбољи резултат. 

 

Слика 6.5: Хексагон тест 

Полигон за Хексагон тест чини шестоугаоник странице дужине 61 центиметар, 

спортиста стоји у средини шестоугаоника и на знак суножним скоковима скаче преко 

страница у смеру казаљке на сату (А -средина, Б-средина, Ц-средина, Д-средина, Е-

средина,Ф-средина) три круга, дакле 18 скокова преко ивице и назад у средину 

шестоугаоника. Бележи се најбољи резултат од три покушаја. У случају губитка 

равнотеже, промашене странице и сл, тест се прекида и ради из почетка. Пауза између 

покушаја треба да буде адекватна, да се пулс и вентилација доведу на ниво релативног 

мировања. 
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Слика 6.6: Тест 20 јарди 

 Полигон за тест 20 јарди изгледа као на слици 6.6, постављају се три чуња 

или три линије, централни чуњ представља почетну позицију на којој спортиста се 

налази пре почетка кретања у паралелном ставу, чуњ се налази између стопал, а 

спортиста држи руку на њему, на знак спортиста креће у десно максималном брзином 

до чуња десно, када дође до њега мења правац и трчи максимално брзо у правцу даљег 

чуња, када дође до њега опет мења правац и трчи максимално ка средњем чуњу, али се 

не зауставља, већ протрчава максимално брзо крај њега, а у тренутку када спортиста 

протрчи крај средњег чуња мерилац зауставља време и тест је завршен. Код промене 

правца мора барем једно стопало да пређе ниво чуња где се прави промена правца. 

Чуњеви су постављени на удаљености од 5 јарди (1 јарда =0.9144 метара), мисли се на 5 

јарди десно и 5 јарди лево од средњег чуња, дакле спортиста укупно претчи 20 јарди, по 

чему је тест и добио назив. Изводе се три покушаја а бележи се најбоље време. 

 

Слика 6.7: Едгренов степ тест 
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Код Едгреновог степ теста мери се латерална кретња, односно бочним 

докораком се креће максимално брзо, без укрштања стопала или прекорака, полигон 

изгледа као на слици 6.7. За тест се користе линије или чуњеви на удаљености од 1 

метра, тест почиње паралелним ставом код средњег чуња или линије са стопалима са 

десне и леве стране линије или чуња, на знак спортиста креће латерално кретање у 

десно до крајње линије и онда наставља у супротном правцу, тест траје 10 секунди, а 

броји се број пређених линија или чуњева за то време. Бележи се најбољи резултат из 

три покушаја, са адекватним одмором између покушаја. 

Те с т ирање  брз ине   

Код тестирања брзине тестира се максимална брзина којом с претрчи задата 

дистанца, у пракси се најчешће мере дистанце од 20 до 100 метара, за спортске игре се 

користе краће дистанце од 20 до 40 метара, постоје варијанте где се мери на пример 

трчање 20 метара са временским капијама на сваких 5 метара, где се мери стартно 

убрзање и постепено развијање брзине за задату дистанцу. Осим ових мерења брзине 

постоје и мерења са летећим стартом, где спортиста већ је постигао висок ниво брзина 

и онда на пример са већ развијеном брзином протрчава дистанцу од 20 или више 

метара, где се мери коју брзину је постигао. 

За издржљивост у брзини се користе трчања одређеног броја дистанци исте 

дужине са кратким временима одмора. Пример таквог теста је РАСТ тест у коме се 

трчи дистанца од 35 метара 6 пута, са интервалом одмора од 10 секунди, на основу 

тежине спортисте и времена за сваки интервал, добијају се информације о нивоу замора 

након поновљених трчања. 

Осим ових тестова у пракси се користе и тестови брзине на специфичним 

дужинама у зависности од спорта којим се баве и у зависности од подлоге на којој се 

такмиче. Нема неког великог смисла тестирати фудбалере на атлетској стази или на 

паркету, већ је прави избор и уједно најспецифичније информације се добијају на трави 

и у копачкама. Исто правило важи и за тестове агилности и издржљивости. 

Те с т ирање  ра внот еже  

Равнотежа је способност да се одржи контрола над положајем у статичким и 

динамичким условима. Значај ових тестирања је веома велики јер недостатак равнотеже 

у унилатералним тестовима је добар показатељ евентуалних ризика од повређивања, 
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посебно у зглобовима колена и скочног зглоба. Такође се овим тестирањима може 

утврдити и дисбаланс међу екстремитетима, на пример у балансу између леве и десне 

ноге. Само присуство дисбаланса је предуслов за повређивање. 

Постоји велики број тестова, од једноставних и економичних до тестова који 

захтевају софистицирану опрему и лабораторијске услове. 

 

Слика 6.8: Тестирање равнотеже 

Најчешће се користе тестови одржавања равнотеже на једној нози, са отвореним 

или затвореним очима, где се мери време колико се држи задати положај, наравно треба 

мерити за оба екстремитета понаособ, управо због идентификације евентуалних 

дисбаланса.  

Пример таквог тест је тест равнотеже на једној нози код кога се заузме положај 

на једној нози, док је друга савијена у куку и колену, а стајна нога је опружена, по 

заузимању положаја спортиста затвара очи и покушава одржати положај 10 секунди. 

Све тестове равнотеже пожељно је изводити без обуће, јер је тако мерење равнотеже 

далеко поузданије. 

Тестови динамичке равнотеже укључују покрете у положајима отежаним за 

одржавање равнотеже, при чему се додаје извођење покрета уз стално одржавање 

баланса. Често коришћен тест таквог типа је тест чучањ на једној нози, код кога се 

захтева одржавање равнотеже кроз цео покрет, а колена, стопало и кук треба да остану 
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у линији, свако померање ван вертикале се сматра негативном појавом, а посебно 

померање колена унутра, представља велики ризик у повређивању предњих укрштених 

лигамената колена. 
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ФУНКЦИОНАЛНА ПОКРЕТЉИВОСТ  

 

 У последње време све се више у тренингу придаје пажња функционалној 

покретљивости, до те мере да то постаје једна од полазних тачака код сваког стручњака 

који се озбиљно бави радом на пољу кондиционе припреме. Значај таквог приступа се 

огледа кроз много добробити које имамо, пре свега у превенцији евентуалних повреда 

које се јављају као последица интезивних тренинга услед недовољне функционалне 

покретљивости. Често се прави забуна између функционалне покретљивости и 

флексибилност, у оквиру овог материјала та два појма се посматрају као две различите 

ствари, што оне у суштини и јесу. Наиме, када говоримо о флексибилности или 

покретљивости, мисли се на опсег или амплитуду покрета у оквиру једног зглоба и 

обично се мери у пасивним положајима, док функционална покретљивост се огледа као 

способност заузимања одређених положаја у динамичким условима, односно кроз 

покрете у којима је најчешће ангажовано готово цело тело.  

 Као што је претходно поменуто у поглављу о тестирању држања тела у 

динамичким условима, у овом делу ћемо се бавити упознавањем са два у свету 

препозната концепта а то су ФМС и ОПТ модел. 

 У концепту названом ФМС група стручњака је развила једноставан и веома 

практичан модел тестирања функционалне покретљивости. Наиме ради се о тестирању 

7 различитих кретних задатака које испитаник треба да реализује кроз 3 понављања. 

Сваки кретни задатак се оцењује са оценом од 0 до 3 (0=присуство бола током покушаја 

реализације, 1=није у могућности да изведе задати покрет, 2=изводи покрет, али уз 

присуство мишићних компензација и извођење је отежано, 3=покрет се реализује у 

складу са инструкцијама).  

 За потребе тестирања користи се једноставна опрема која се прилагођава 

индивидуалним морфолошким карактеристикама појединца, а састоји се од једне даске, 

штапа и препоне са подесивом еластичном траком Слика 7.1. Димензије даске су 38 

милиметара дебљина, 140 милиметара ширина и дужине око 150 центиметара (тачније 

152, 4). 

 Само тестирање чини седам кретних задатака који су битни за добру контролу 

тела у покрету, како у спорту тако и у свакодневном животу. 
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Слика 7.1:Опрема за ФМС тестирање. 

 Само тестирање чини седам кретних задатака који су битни за добру контролу 

тела у покрету, како у спорту тако и у свакодневном животу. Покрети који су садржани 

су: чучањ са узручењем, прекорак преко препоне, искорак у линији, покретљивост 

рамена, активно подизање ноге, стабилност трупа у склеку, стабилност ротатора трупа. 

Осим чучња и склека, сви остали покрети имају билатералну компоненту и треба их 

тестирати у обе варијанте и са левом и са десном страном тела. Управо тако утврђујемо 

евентуалне дисбалансе, што представља приоритет у корекцији. Утврђено је да 

мишићни дисбаланс представља висок ризик од повређивања и прво га треба 

отклонити, па тек онда радити на квалитету покрета у смислу опсега, равнотеже, снаге 

и сл. 

 Материјали приказани у овом поглављу су дати у информативне сврхе и са 

циљем да се скрене пажња на значај ових метода у савременом тренингу. Свакако се 

предлаже детаљније упознавање са овим методама, али њихова детаљна анализа 

превазилазе оквире овог материјала. За детаљнију анализу консултујте издања 

поменутих аутора. На следећим сликама дати су прикази сваког сегмента понаособ, 

како се изоде и најчешћа одступања, са оценама. 
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Слика 7.2: Чучањ са узручењем, поглед са предње стране и бочно, са лева на десно 

вредности 3, 2 и 1. 

 

 

 

 

Слика 7.3: Прекорак преко препроне, поглед са предње стране и бочно, са лева на 

десно вредности 3, 2 и 1. 
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Слика 7.4: Искорак у линији, поглед са предње стране и бочно, са лева на десно 

вредности 3, 2 и 1. 

 

 

Слика 7.5: Покретљивост рамена, са лева на десно вредности 3, 2 и 1. 
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Слика 7.6: Актино подизање ноге, са лева на десно вредности 3, 2 и 1. 

 

 

 

Слика 7.7: Стабилност трупа у склеку, са лева на десно вредности 3, 2 и 1. 

 

 

 

Слика 7.8: Стабилност ротатора трупа, са лева на десно вредности 3, 2 и 1. 
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Други модел тестирања фунционалне покретљивости представља ОПТ модел. 

Суштина ове методе се огледа у мерењу квалитета покрета код основних 

функционалних покрета, као што су чучањ, вучење, гурање и одржавање равнотеже 

кроз покрет чучња на једној нози. На следећим сликама имате примере тих покрета и 

најчешћа одступања од истих. 

 

 

 

Слика 7.9: Чучањ са узручењем, почетни и завршни положај у оптималним 

односима међу телесним деловима. 
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Слика 7.10: Чучањ са узручењем, најчешћи проблеми током извођења. 

                                

Слика 7.11: Чучањ на једној нози,                           Слика 7.12: Чучањ на једној нози, 

исправна техника.                                                   најчешће одступање. 
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Слика 7.13: Покрет гурања у усправном дијагоналном ставу, правилан положај 

тела. 

 

  

Слика 7.14: Покрет гурања у усправном дијагоналном ставу, најчешћа одступања 

од правилног положаја, повећана кривина лумбалног дела, подизање рамена, 

компензаторни покрет главом унапред. 
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Слика 7.15: Покрет вучења у усправном дијагоналном ставу, правилан положај 

тела. 

           

Слика 7.16: Покрет вучења у усправном дијагоналном ставу, најчешћа одступања 

од правилног положаја, повећана кривина лумбалног дела, подизање рамена, 

компензаторни покрет главом унапред. 
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МЕТОДИКА РАЗВОЈА ФЛЕКСИБИЛНОСТИ 

 

Флексибилност представља способност која се односи на опсег прокрета у 

одређеним зглобовима.Сваки покрет како у спорту тако и у свакодневном животу 

захтева одређен опсег покрета, а уколико имамо скраћен опсег покрета у одређеном 

зглобу или у систему зглобова који заједно учествују у покрету, свакако ћемо имати 

сметњи у реализацији кретања. Тренинг флексибилности нам управо помаже у томе да 

правилним приступом утичемо на побољшање покретљивости. Тренингом 

флексибилности утичемо највише на мишићно ткиво, док неадекватним тренингом или 

под дејством механичке силе можемо негативно утицати на лигаменте и тетиве, што 

може довести до њиховог оштећења или чак и до пуцања. 

 У оквиру овог поглавља биће поменуте и теме загревања на почетку тренинга и 

хлађења, односно смиривања физиолошких параметара, на крају тренинга. 

Ме т оде  ра з во ј а  фле к с ибилнос т и  

 Као што је већ поменуто флексибилност представља опсег покрета у зглобовима, 

а са аспекта тренинга у литератури и пракси се сусрећемо са два термина, а то су 

статичка и динамичка флексибилност. 

-статичка флексибилност или покретљивост може бити: 

активна - покретљивост у зглобу која се изводи без икакве помоћи осим 

мишићне контракције током покрета који се изводи. 

пасивна – тип покретљивости која се реализује уз помоћ неке спољашње силе, 

тренера, оптерећења и сл. 

 Код оба типа статичке флексибилности циљ је крајњу позицију задржати било 

самостално било уз асистенцију и тај крајњи положај нам говори о опсегу који је 

могуће извести у том тренутку за дати зглоб. 

-динамичка флексибилност или како се још назива функционална 

флексибилност, представља опсег покрета у зглобовима током кретања, као једна 

подкатегорија динамичке флексибилности у литератури се помиње балистичка 

флексибилност која се јавља код експлозивних и реактивних покрета. 
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 У тренингу се сусрећемо са више начина развоја покретљивости или 

флексибилности а то су: 

 статичко истезање, 

 динамичко истезање и 

 ПНФ истезање (проприоцептивна неуромускуларна фацилитација). 

Статичко истезање се дели на активно и пасивно, као што је већ поменуто, неки 

аутори сугеришу да је у краћем временском периоду, (4-6 недеља), учинковитије 

активно статичко истезање, док у дужем временском периоду, (дуже од 8 недеља), 

бољи ефекти се постижу са пасивним статичким истезањем. Ову чињеницу свакако 

треба узети у обзир приликом дизајнирања програма за развој флексибилности, али је и 

проверити у пракси. 

Сама техника статичког истезања се огледа у томе да се положај задржава у благо 

некомфорној зони, али никако уз присуство бола, најмање 15-20 секунди, али је у 

пракси то најчешће 30 и више секунди. Статичко истезање је најефикасније по 

завршетку основног дела тренинга дакле у фази хлађења.  

Динамичко истезање се огледа у томе да се покрети у зглобовима доводе до 

максималних опсега, али без задржавања у крајњем положају. Код динамичког 

истезања утичемо на покретљивост у више равни, а може се рећи да у својој суштини 

динамичко истезање треба да буде усмерено на специфичне кретње које нас очекују 

током главног дела тренинга или такмичарске активности, те због свега наведеног 

динамичко истезање заузима кључно место током загревања. Такође током динамичког 

истезања у покрет се укључује већи број мускулатуре и зглобова, што свакако доводи 

до позитивног трансфера током загревања. Током динамичког истезања увек треба 

почети са лаганијим и споријим покретима, а како се подиже телесна температура и 

циркулација у мускулатури, треба постепено повећавати опсег покрета, брзину 

извођења до нивоа реалних такмичарских потреба. Динамичко истезање се огледа у 

броју понављања, серија или пређене дистанце. Експлозиван тип динамичког истезања 

је балистичко истезање и њега прати доста контраверзи. Једни га избегавају због 

могућности повређивања и зато што сматрају да нема позитиван утицај на повећање 

флексибилности, док други сугеришу да је врло ефикасно јер је истраживањима 
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потврђено да ефекти балистичког итезања позитивно утичу на вертикалну скочност и 

максималну снагу за разлику од статичког и ПНФ истезања. 

У пракси кондициони тренери најчешће примењују динамичко истезање без 

балистичких покрета током загревања, осим ако сама такмичарска активност не садржи 

такве покрете као нпр. гимнастика, плес,уметничко клизање, ритмичка гимнастика и сл. 

Проприоцептивна неуромускуларна фацилитација (ПНФ) је начин истезања који 

је комплексан јер садржи комбинацију различитих активности са циљем побољшања 

флексибилности. Покрети који су својствени за ову технику побољшања 

покретљивости су комбинација концентричних, екцентричних и изометријских 

контракција са пасивним истезањем. Ова метода се показала као јако учинковита јер 

осим позитивног утицаја на опсег покрета такође позитиван трансфер се јавља на 

мишићну снагу и стабилизацију зглобова. 

Постоји више начина реализације ПНФ истезања која се изводе уз асистенцију 

тренера, а нека ПНФ истезања се могу реализовати и самостално. Углавном, у пракси 

се највише користе следеће четири методе: 

 задржи-опусти, 

 контрахуј-опусти, 

 задржи-опусти са контракцијом агониста и 

 контрахуј-опусти са контракцијом агониста. 

Задржи-опусти 

Техника почиње са пасивним истезањем у зони умерненог истезања око 10 

секунди; 

Партнер примењује силу на мишиће антагонисте и сугерише спортисти да се 

задржи положај; 

Спортиста изометријском контракцијом одржава положај 6 секунди; 

Спортиста опушта положај и партнер га пасивно истеже у повећаном опсегу 20-

30 секунди; 
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Циклус се понавља до максималног опсега који може бити постигнут без ризика 

од повређивања. 

 

Контрахуј-опусти 

Техника почиње са пасивним истезањем у зони умерненог истезања око 10 

секунди; 

Партнер примењује силу на мишиће агонисте и сугерише да спортиста 

концентричном контракцијом агониста изведе покрет кроз цео опсег; 

Спортиста опушта положај и партнер га пасивно истеже у повећаном опсегу 20-

30 секунди; 

Циклус се понавља до максималног опсега који може бити постигнут без ризика 

од повређивања. 

Задржи-опусти са контракцијом агониста 

Техника почиње са пасивним истезањем у зони умерненог истезања око 10 

секунди; 

Партнер врши притисак на мишиће антагонисте и сугерише спортисти да 

задржи положај; 

Концентричном акцијом мишића агониста спортиста се супроставља отпору 

партнера; 

Спортиста опушта положај и партнер га пасивно истеже у повећаном опсегу 20-

30 секунди; 

Циклус се понавља до максималног опсега који може бити постигнут без ризика 

од повређивања.  
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Контрахуј-опусти са контракцијом агониста 

Техника почиње са пасивним истезањем у зони умерненог истезања око 10 

секунди; 

Партнер примењује силу на мишиће агонисте и сугерише да спортиста 

концентричном контракцијом агониста изведе покрет кроз цео опсег; 

Спортиста опушта положај и партнер га пасивно истеже у повећаном опсегу 20-

30 секунди док спортиста врши концентричну контракцију; 

Циклус се понавља до максималног опсега који може бити постигнут без ризика 

од повређивања.  

Важно је напоменути да се препоручује извођење ПНФ истезања једном до два 

пута у недељи. Статичке контракције је потребно држати 6 секунди уз 20-30 секунди 

пасивног истезања. Снага контракција треба да буде на нивоу од 20 до 50% максималне 

вољне контракције са циљем смањења ризика од повређивања и превеликог замора 

мускулатуре током примене ове методе. 
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МЕТОДИКА И ТЕХНИКА РАЗВОЈА СНАГЕ 

 

 Ово поглавље се бави моторичком способношћу која је предмет бављења свих 

спортиста и у свим спортовима, а представља сасвим сигурно област којом су се 

стручњаци највише бавили. 

 Суштина тренинга снаге се односи на примену одређеног оптерећења које се 

супроставља деловању мишићних сила у телу човека. 

 Као што је већ поменуто снага припада основним моторичким способностима, 

иако тај простор још увек није у потпуности дефинисан и категорисан, јер је сам 

простор моторике прилично комплексан јер ниједна моторичка способност није 

независна од неке друге односно не манифестује се самостално, већ се јавља као 

комбинација више моторичких способности. Такав је случај и са снагом, односно у том 

простору постоји највише недоумица. 

 За потребе овог предмета ми ћемо се служити термином снага, јер је тај назив 

најраспрострањенији, али се често помињу и термини јакост, сила, моћ и сл. 

 Као што је већ поменуто снага се може испољавати на основу критеријума 

акције коју мишићи реализују, дакле на основу типа мишићне контракције имамо 

изометријску, концентричну и екцентричну, 

 Следећи критеријум који се користи у литератури и пракси односи се на 

оптерећење које се савладава па у случају максималних оптерећења говоримо о 

максималној снази. Уколико се ради о покрету који захтева максималну брзину у току 

једног покрета односно у јединици времена говоримо о брзинској или експлозивној 

снази. Уколико оптерећење није максимално и могуће је извести већи број понављања 

говоримо о репетитивној снази.  

 Такође се примјењују и термини општа или базична снага и специфична 

снага, при чему се мисли на примену снаге током одређених базичних покрета, и 

специфична снага се односи на кретње и активности специфичне за одређени спорт, 

односно технику реализације кретних задатака. 

 Осим поменутих критеријума, постоји критеријум који дели снагу на апсолутну 

и релативну снагу. Апсолутна снага се односи на оптерећење које може бити савладно 
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максималним напрезањем, нпр. максимално оптерећење подигнуто у чучњу изражено у 

килограмима, док је релативна снага однос максимално савладаног оптерећења у 

односу на телесну масу спортисте. Овај критеријум је свакако интересантан за спортове 

где постоје тежинске категорије или потреба за кретање тела у простору са 

испољавањем силовитих покрета као нпр. у гимнастици. Лаичким посматрањем може 

се утврдити да је релативна снага већа код спортиста мање телесне масе за шта нам 

може послужити следећа табела. Коефицијент релативне снаге (РС) се израчунава 

једноставном формулом у којој се апсолутна снага (АС) подели са телесном тежином 

(ТТ):                                                    РС=АС/ТТ 

Бр. Тежинска категорија/кг Максимално подигнута 

тежина/кг 

Релативна снага 

(коефицијент) 

1 52 140 2.7 

2 Више од 110 255 2.3 

Табела 9.1: Релативна снага рекордера у дизању тегова (набачај и трзај) из 

најмање и највеће тежинске категорије. 

 Све наведене информације представљају кратку сумацију видова испољавања 

снаге и критеријума који су коришћени, код већине аутора утврђено је постојање три 

основна фактора испољавања снагe а то су: 

Експлозивна снага – најчешће се дефинише као способност да се уложи 

максимална енергија у једном покрету за што краће време, а испољава се у свим 

покретима у којима цело тело, његови делови или оптерећење настављају своје кретање 

услед добијеног импулса, односно почетног убрзања. Коефицијент урођености је веома 

висок и износи око .80, тако да са развојем ове способности треба почети веома рано, 

односно између 5 и 7 године живота. 

Репетитивна снага – се дефинише као способност извођења понављања 

одређених једноставних покрета до максимума или у оквиру временског интервала. То 

је способност која се временом може највише развити а коефицијент урођености износи 

.50. 



АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД 
 
 

87 
 

Статичка снага – представља способност одржавања положаја путем 

максималне изометријске контракције, а испољава се када спортиста покушава 

савладати оптерећење које превазилази његове способности, или врши напрезање да би 

задржао одређени став у условима када су мишићи напрегнути али нема кретања. 

Коефицијент урођености је прилично низак и износи .50, али је развој ове способности 

веома спор. 

Ме т оде  и  с ре дс т ва  у  ра з во ј у  с на г е  

Када се говори о тренингу снаге и његовом планирању неопходно се упознати са 

сладећим терминима а то су: тренажно оптерећење, број понављања и темпо или 

ритам извођења, број серија и интервал одмора. 

Тре на жно  опт е ре ћење  

  Представља ниво оптерећења које користимо у тренингу у односу на 

максимално оптерећење које спортиста може да савлада у датој вежби. На основу тога 

критеријума у тренингу се могу користити следећа оптерећења: 

Супермаксимална су оптерећења која превазилазе максималне способности 

спортисте и крећу се у распону од 100-175% и најчешће су усмерена на екцентричне 

контракције, односно на негативну фазу покрета. Ова метода је присутна у 

дисциплинама где је максимална снага доминантна такмичарска способност као што је 

олимпијско дизање тегова, бацачке дисциплине у атлетици и сл. Суштина методе је да 

се екцентричном контракцијом покуша контролисано спустити оптерећење које не 

можемо подићи концентричном контракцијом, а након тога можемо наставити 

концентричном акцијом мишића, али уз помоћ тренера или партнера који су обучени да 

асистирају у примени ове методе. Ова метода је присутна код врхунских спортиста са 

велики претходним искуством у тренингу са оптерећењем и наравно уз обавезну 

асистенцију обучених професионалаца. Максимална оптерећења односе се на распон 

оптерећења од 90-100% од максимума. Тешка оптерећења се крећу у распону од 80-

90%. Средња оптерећења се односе на вредности од 50-60% од максимума. Ниска 

оптерећења представљају вредности испод 50% од максимума. 

Бро ј  пона вљања  и  т е мпо  из вођења  

Обе ове компоненте су директно везане за оптерећење, односно налазе се у 

директној повезаности. Што је оптерећење више то је број понављања мањи као и 

темпо, односно ритам извођења. Код вежби за развој максималне снаге које се налазе у 
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распону од 90-175% од максимума, број понављања је у распону од 1 до 3, са спорим 

темпом извођења. Код вежби за развој снаге оптерећење се налази у распону од 30-

80%, број понављања је умерен у распону од 5-10 понављања, уз динамичнији темпо. 

Код развоја мишићне издржљивости, број понављања је висок иде се до самих граница 

издржљивости уз ниско оптерећење уз спори до умерени темпо. Темпо се често 

означава и бројевима који се односи на трајање извођења у секундама и за сваки тип 

контракције, па ако кажемо темпо је 2-1-2 мисли се на то да на пример ког вежбе бенч-

прес (потисак са равне клупе), тег спуштамо 2 секунде помоћу екцентричне 

контракције, 1 секунду тег мирује на грудима уз изометријску контракцију и 2 секунде 

тег потискујемо до крајње позиције уз концентричну контракцију. Такође може се 

користити и скраћена верзија која се односи на негативан (спуштање тега) и позитиван 

(подизање тега) део покрета, па би на претходном примеру темпо означили са ознаком 

2-2. 

Бро ј  с е ри ј а  

Свако вежбање је састављено од више серија које се састоје од одређеног броја 

понављања, праћене интервалом одмора између две серије. Број серија је обрнуто 

пропорционалан са тренажним оптерећењем. Уколико је тренажно оптерећење веће 

треба смањити број серија и обратно. Број серија зависи осим од нивоа оптерећења које 

користимо и од индивидуалних способности спортисте, као и од фазе у оквиру 

периодизације, броја вежби које користимо за одређену мишићну групу, углавном у 

пракси број серија по мишићној партији креће се у распону од 3 до 8 серија. Када 

бележимо оптерећење у тренингу можемо то урадити на следећи начин: 

100/5×4 

 Где је 100 тренажно оптерећење у килограмима, 5 је број понављања у току 

једне серије, а 4 је број серија које које ће се извести. 

Инт е рва л  одмора  

 Интервал одмора представља период паузе између две серије и по заврешетку 

планираног броја серија за једну мишићну групу, пре почетка рада на другој мишићој 

групи. Тренираност спортисте директно утиче на потребно време за одмор између 

серија, уколико је спортиста у бољој утренираности интервали за одмор могу бити 

краћи, али уколико се ради о максималним оптерећењима и интервал одмора треба да 

буде дужи. Стучњаци предлажу да код тренинга максималне снаге одмор између серија 
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буде 2-5 минута, код вежби са максималним напрезањем предлаже се одмор од 5-10 

минута. Код вежби за развој мишићне издржљивости су нешто краћи и крећу се у 

распону од 1-2 минута. Код тренинга као што је на пример кружни тренинг интервали 

могу бити у зависности од физиолошких параметара, а најчешће се узима вредност 

срчане фреквенције, па се препоручује да се следећа серија не ради док се срчана 

фреквенција не спусти на вредност од 120 откуцаја у минуту.  

 Сви набројани параметри су јако битни у планирању и програмирању тренинга и 

пресудни су за његову ефикасност у следећој табели дат је кратак сажетак тих 

параметара: 

Параметри 

тренинга 

Вежбе за развој 

максималне снаге 

Вежбе за развој 

снаге 

(хипертрофија) 

Вежбе за развој 

мишићне 

издржљивости 

Оптерећење В С до Н С до Н 

Број понављања Н С В 

Број серија В С Н 

Ритам извођења Н В Н до С 

Интервал одмора В В до С Н до С 

В=високо, С=средње, Н=ниско 

Табела 9.1: Доминантни параметри у тренингу снаге и нагласак који треба 

поставити на сваки од њих у складу са способностима, (Бомпа, 2006.). 

 Наведене компоненте: тренажно оптерећење, интервал одмора, темпо, број 

серија, број понављања када би их дефинисали као један појам то би био интезитет 

тренинга и свака од поменутих компоненти својим мењањем директно утиче на укупан 

интезитет. 

 Осим интезитета који је објашњен са свим компонентама, постоји такође и 

волумен тренинга. Волумен тренинга представља збир тренажних оптерећења која су 

реализована у току једног тренинга. Изражава се најчешће у количини подигнутог 
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терета укупно, а добија се збиром подигнутог оптерећења, броја понављања и број 

серија. Осим овог термина користи се и термин обим тренинга или волумен 

оптерећења, али им је значење исто. Подаци о волумену тренинга су битни јер се може 

нумерички изразити оно што је урађено у току тренинга и пожељно је временски 

пратити укупне волумене тренинга, записивати и поредити, а све у циљу праћења 

прогресије, дозирања, поређења са другим програмима и сл. 

Ре дос ле д  вежби  и  с т ру к т у ра  т ре нинг а  

 Пре почетка било којег тренинга, односно реализације одређеног тренажног 

плана, потребно је узети у разматрање избор мишићних група које ће бити трениране у 

ком делу програма. У пракси најчешће се јављају три типа структуре тренинга а то су 

тренинзи целог тела, подела на тренинг горњег и доњег тела и подела по мишићним 

групама. 

 Тренинзи целог тела укључују извођење вежби које укључују 1-2 вежбе за сваку 

већу мишићну групу, или се користе вежбе које саме по себи ангажују више мишићних 

група истовремено. Углавном суштина вежбања целог тела у једном тренингу огледа се 

у тренирању свих значајнијих и већих мишићних група у току једног тренинга. 

 Тренинг горњег и доњег дела тела одвојено огледа се у том да се на једном 

тренингу ради искључиво горњи или доњи део тела, а никако тело у целини. Дакле 

уколико данас тренирамо горњи део тела, на следећем тренингу ћемо тренирати доњи 

део тела. 

 Тренинг са поделом према мишићним групама је прилично комплексан и 

постоји много варијација. Најчешће се такав приступ користи у бодибилдингу, али се 

примењује и осталим спортовима. Суштина овог приступа се огледа у томе да се 

одређене мишићне партије тренирају у једном тренинг, а остале у следећим тренинзима 

по стриктно дефинисаном распореду и по одређеној логици. Који ће се приступ 

применити зависи од циљева које тренер и спортиста поставе у тој фази тренинга. 

Најчешће варијанте у овој подели су агонисти-антагонисти (нпр. леђа-груди), 

синергисти (нпр. груди-трицепс) и неповезане мишићне партије (нпр. рамена-листови).  

 Редослед вежби је врло битна ставка приликом планирања тренинга, јер управо 

избор адекватних вежби у одређеном делу тренинга је кључан да би тренинг био 

ефикасан. Истраживањима и искуствима из праксе утврђено је да како тренинг протиче 
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да долази до пада у количини подигнутог оптерећења, у броју понављања, у квалитету 

извођења. Све те појаве су последица појаве замора у тренингу под утицајем 

оптерећења. Основне препоруке се односе на то да технички захтевне вежбе кап што су 

на пример елементи олимпијског дизања тегова, треба изводити на почетку тренинга 

(трзај, набачај, избачај исл.), након тога се препоручује да се раде више-зглобне вежбе 

које ангажују више мишићних група и у којима се савладава веће тренажно оптерећење 

(мртво дизање, чучањ, потисак са клупе, згибови и сл) и на крају се препоручује рад на 

једно-зглобним  вежбама и на мањим мишићним партијама (бицепс прегиб, подизање 

на прсте, трицепс потисак са чела и сл.). 
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МЕТОДИКА РАЗВОЈА ИЗДРЖЉИВОСТИ 

 

 Издржљивост представља моторичку способност дужег рада или понављања 

одређеног кретања, без смањења ефикасности, односно дужег спровођења активности 

без смањења интезитета. Код ове способности ниво урођености је висок и износи 

између .70 и .80, тако да могућност развоја постоји, али је свакако под великим 

утицајем генетике. Могућност развоја такође зависи и о ком типу издржљивости се 

ради, јер није исто развијати издржљивост у аеробној или анаеробној зони. 

 Издржљивост се објашњава и развија на основу енергетских система у ресинтези 

АТП-а, па на основу тога говоримо о: 

 анаеробној издржљивости на нивоу алактатне компоненте 

 анаеробној издржљивости на нивоу лактатне компоненте и 

 аеробној издржљивости. 

Ме т оде  ра з во ј а  из држљивос т и  

Код развоја издржљивости веома је битно знати шта је циљ који желимо постићи и 

начин како до њега долазимо. Да би тренинг био успешан он се мора одвијати у 

одређеној зони интезитета која одговара такмичарској активности којом се бавимо. 

Методе које се баве развојем издржљивости фокусиране су углавном да два 

система, један је адаптације система циркулације који обухвата повећање минутног 

волумена срца, крвотока у мишићима, густине капилара, волумена крви, количине 

хемоглобина и величине срца. Други механизам преко кога се утиче је мишићна 

адаптација која има за циљ повећање количине миоглобина, пуферскиг капацитета, 

активности ензима, количине мишићног гликогена, промене и дељење мишићних 

влакана. 

Суштина у развоју издржљивости је у примени разних атлетских метода трчања, са 

разликом у трајању, начину трчања, темпу, интервалима рада и одмора. 

Методе које се користе у тренингу за развој издржљивости су: 

 итеративни тренинг, 

 континуирани тренинг и 

 комбиновани тренинг. 
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Итеративни тренинг укључује понављајућа трчања са тачно дефинисаном 

сменом рада и одмора, ова метода се често назива и интервална метода, а не ретко и 

репетативна метода. Периоди одмора могу бити активни, када играч обавља неку 

лагану активност и пасивни када потпуно одмара после завршене серије, без 

активности. 

Поменути термини интервални и репетативни, као што је већ поменуто се 

користе као синоними са појмом итеративни, али они представљају две различите 

методе итеративног тренинга, при чему интервални метод је усмерен на развој 

анаеробног система, док су репетативна трчања више усмерена на аеробну компоненту. 

Да би један итеративни тренинг био усмерен на различита тренажна оптерћења 

постоје различити параметри да би се то постигло, а ти параметри су: 

 дужина (екстензитет) сваке поновљене деонице, 

 брзина (интезитет) сваког понављања, 

 укупан број понављања и серија 

 период опоравка, 

 тип опоравка, активни или пасивни и  

 терен на коме се трчи деоница. 

Анаеробна понављања представљају метод итеративног тренинга са циљем 

развоја анаеробне издржљивости, а у зависности који тип анаеробне издржљивости 

развијамо имамо: 

краткотрајну анаеробна издржљивост, која траје пд 0 до 25 секунди, на 

деоницама до 200 метара дужине, 

средњу анаеробна издржљивост, трајања од 25 до 60 секунди, на деоницама од 

200-400 метара, и 

анаеробну издржљивост, која траје од 60 до 120 секунди на деоницама од 400 до 

800 метара. 

Са аспекта спортских игара, посебно на примеру фудбала, битна је метода 

издржљивости у брзини, а суштина је у томе да се темпо мора држати на високом 

нивоу, адносно у распону од 85% до 90% од максималног резултата за дату деоницу, 
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уколико време трчања падне испод нивоа од 85% онда тренинг губи своју сврху, дакле 

треба бити веома опрезан током рада на овој методи, да се не би изашло из оквира који 

су учинковити. 

Аеробна понављања такође су сврстана у три категорије а то су: 

 краткотрајна аеробна издржљивост, која траје од 2 до 8 минута на 

деоницама од 800 до 3000 метара, 

 средња аеробна издржљивост, која је трајања од 8 до 30 минута на 

деоницама дужине од 3000 до 10 000 метара и 

 дуготрајна аеробна издржљивост, трајања дужег од 30 минута и на 

деоницама преко 10 000 метара. 

Континуирани тренинг представља методу тренинга која подразумева средњи 

и дуготрајни аеробни рад континуираног, односно непрекидног типа. Интезитет ове 

методе зависи од дужине деонице која се трчи, дакле уколико дуже трчимо било 

временски, или дужински, интезитет саме активности се смањује. Код ове методе се 

издвајају два начина која су најчешће у примени, а то су: 

трчања средњег трајања при устаљеном темпу, (тренинзи у зони анаеробног 

прага на дужинама од 3 до 10 километара), и 

дуготрајна трчања спорог темпа, (трчања устаљеног темпа у аеробној 

метаболичкој зони, трајања од 30 минута до неколико сати). 

Комбиновани тренинг је метода која се спроводи у условима варирања темпа у 

току трчања, или мењањем терена на којем се трчи. За ову методу посебно су 

погодни природни услови динамичног рељефа, где се спортиста прилагођава 

условима терена којим трчи или се креће. Ова метода је добила по Шведској 

речи фартлек, а односи се на игру брзином. У примени су две методе: 

 структуирани фартлек, метода код које се пут и дужина унапред 

дефинишу, као што су тешке и лаке фазе трчања, и 

 природни фартлек, када се пут и дужина могу одредити унапред, али 

лаке и тешке фазе зависе од конфигурације терена, односто се спортиста 

сам прилагођава датим условима. 
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На крају дела о методама за развој дати су примери кроз атлетски приступ, 

односно трчања чине основне вежбе, али треба напоменути да постоји још много 

других начина за развој издржљивости. Може се реализовати на разним тренажерима, 

бициклима, тракама за трчање, тренажерима за веслање, степерима, кружним 

тренинзима са оптерећењем и сл. 

Спе цифична  из држљивос т  

Свака спортска дисциплина или игра има своје законитисти и захтеве са аспекта 

издржљивости, појам специфичне издржљивости је прилично значајан у тимским 

спортовима као што су фудбал, кошарка, рукомет и сл. Управо ова компонента често 

зна да буде пресудна у завршници мечева, јер екипа која дуже може да буде у 

оптималној зони потреба за дату спортску активност, та ће екипа бити успешнија 

поготову у периодима када су елементи замора најприсутнији, а то је управо у 

завршницама мечева. 

Специфичну издржљивост је, као и што само име каже, најбоље развијати 

специфичним методама карактеристичним за тај спорт. Дакле уколико говоримо о 

спортовима који су дефинисани временским оквирима и тереном на коме се такмичење 

одвија, управо у тим условима треба реализовати и тренинг специфичне издржљивости. 

На примеру спортских игара специфичну издржљивост је препоручљиво развијати кроз 

саму игру, односно направити више блокова саме игре и у том простору, а у складу са 

потребама наступа на такмичењима, смењивати интервале рада и одмора са 

интезитетом који је на нивоу потреба на такмичења, а не ретко и мало повећаног, са 

циљем унапређења способности и лакшег подношења захтева самог такмичења. Да би 

тај процес био успешно реализован мора се извршити детаљна анализа структуре саме 

игре са аспекта енергетских потреба, позиција на којима се играчи налазе, 

индивидуалних потенцијала, календара такмичења, приоритета у такмичарској сезони и 

сл.  

Све наведено говори у прилог чињеници да је посао стручњака који се бави 

кондиционим тренингом веома комплексан и захтеван, при чему је неопходно стално 

усавршавање и праћење савремених трендова, да би могао успешно да се бави својим 

послом. 
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ТРЕНИНГ  БРЗИНЕ , АГИЛНОСТИ И ЕКСПЛОЗИВНОСТИ 

 

Ово поглавље се бави једним релативно новијим концептом у тренингу, али који 

се показао јако ефикасним и применљивим у пракси, суштина овог концепта се заснива 

на контроли тела у простору и комбинацијом више моторичких способности. Као што 

се види из наслова ради се о три компоненте а то су брзина, агилност и 

експлозивност, о свакој ће бити реч понаособ, али суштина је да оне чине интегрисан 

систем који функционише као целина, јер се ретко јављају изоловано, због чега је читав 

концепт и осмишљен. 

Брз ина  

Брзина се дефинише као способност човека да изврши велику фреквенцију 

покрета за најкраће време или да један једини покрет изведе што је могуће брже у 

датим условима. Брзина је моторичка способност високе урођености и износи око .95, 

што значи да се под тренингом може утицати свега 5%, препоручује се да се да се 

развија у раном узрсту, када и експлозивна снага са којом иначе високо корелира.  У 

спортским играма често играчи који имају способност развоја велике брзине, стичу 

предност у односу на противника. Међутим ретки су моменти, а и могућности развоја и 

одржавања максималне брзине у оквиру спортских игара, због простора у коме се 

одвија и низа других фактора, као што је подлога, игра у којој учествују, позиција на 

којој се налазе, фаза напада или одбране и сл. Дакле постизање максималне брзине је 

ретко у тимским спортовима, али ће њен тренинг свакако имати позитиван трансфер на 

брзинске потребе датог спорта. Иако је генетика битан фактор у развоју брзине, не 

треба одустати од њеног развоја у сваком случају, поготово у тимским спортовима јер 

то је прилично комплексан начин испољавања брзине који обавезно укључује низ 

различитих вештина и моторичких способности. 

За развој брзине треба доста упорности и много понављања са адекватним 

интервалима одмора. Програми за развој брзине треба да садрже елементе технике 

трчања, стартове, убрзања, брзинску издржљивост и релаксираност. Генерални савети 

за развој брзине су: 

 Сваки тренинг треба да се ради када је тело потпуно одморно, у 

присуству акутног или хроничног умора или претренираности није 

могуће значајно утицати на развој брзине. 
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 Техника трчања се мора усавршавати и учити кроз много понављања и уз 

константну корекцију евентуалних недостатака. 

 Све серије и понављања у току тренинга брзине мора да прати адекватан 

одмор. Фреквенција срца и ритам дисања мора бити на нивоу пре почетка 

тренинга или благо повишена, у пракси након краткотрајних спринтева 

користе се паузе у односи 1:4 или 1:6, а некада и више, наравно у корист 

одмора. 

 Интезитет оптерећења треба да варира од лаганих, преко средњих до 

тешких дана тренинга, уколико радимо узастопно више тешких тренинга 

за развој брзине, неће доћи до унапређења исте. 

 Током сваког тренинга максималне брзине треба белезити укупну 

претрчану дужину, јер нам то служи као параметар интезитета оптерћења, 

а и показатељ напретка. 

 Да би се постигла максимална брзина, спортисти морају да науче да трче 

релаксирано и без грча, што и није лако постићи код неискусних, лоше 

тренираних и наравно код почетника који немају искуства у атлетским 

методама развоја брзине. 

 Брзинска издржљивост, која је јако битна за тимске спортове, а посебно 

за фудбал, може се развијати мало дужим интервалима од 150-400 метара, 

или смањењем трајања одмора између краћих интервала. У већини 

спортских игара се користи метод краћиг интервала, што је свакако 

специфичније. 

За развој и напредак у тренингу брзине постоје елементи на које је могуће 

утицати, а побољшањем тих елемената долази и до побољшања укупне брзине трчања. 

Ти елементи су: 

 Убрзање, које углавном зависи од фреквенције корака и дужине 

корака. 

 Правилна техника, (механика), трчања има за задатак да тело 

постигне максималну неуро-мишићну ефикасност која омогућује 

глатке и координисане покрете који омогућавају постизање веће 

брзине. 



АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД 
 
 

98 
 

Убрзање или степен промене брзине је јако битан елемент у свим тимским 

спортовима, а уједно је и најважнија компонента развоја и постизања брзине. Након 

старта следи убрзање које се постиже повећањем дужине и фреквенције корака. Битан 

додатни тренинг у тренингу брзине је и тренинг снаге, јер снажнији спортиста ће 

произвести већу силу и имаће краћи контакт са подлогом што су предуслови за дужину 

и фреквецију корака. Суштина разлике међу спортистима у брзини је у томе да 

спортисти који мање времена проведу на тлу су бржи, а то значи да су њихови кораци 

дужи и бржи. 

Највећа стопа убрзања се постиже у првих 8-10 корака, и то је отприлике 4 до 5 

секунди времена, при чему се постигне око 75% максималне брзине. 

Експлозиван старт и дужина корака захтева примену концентричних сила у 

мишићима кукова, колена и скочних зглобова, док за амортизацију генерисаних сила и 

што краћи контакт са подлогом потребна је екцентрична снага која омогућава у 

тренутку контакта стопала са тлом, пре наредне концентричне фазе. 

Фреквенција корака представља број корака који се направи у јединици времена 

или за одређену дистанцу. Побољшањем фреквенције корака долази до смањења 

времена између својих корака, док притом одржава или повећава дужину корака, што 

неминовно води до повећања брзине. Код повећања фреквенције корака користи се 

спринтерски и асистирани метод тренинга. Спринтерски се огледа у примени 

основних метода специфичних за дату дисциплину, односно од зависности дужине 

деонице и трајања активности, док асистирани тренинг има за циљ да играч трчи брже 

од својих реалних могућности уз улагање мање од 100% својих могућности. Примери 

таквог тренинга су трчање на благој низбрдици или уз помоћ гуме која даје веће 

убрзање или омогућава већу брзину трчања од реалне.  

Дужина корака је удаљеност коју је могуће прећи током једног корака током 

трчања. Истраживања су показала да је оптимална дужина корака при максималној 

брзини повезана са дужином ногу спортисте и износи између 2.3-2.5 пута више од 

дужине ногу спортиста. Дужина корака се може побољшати повећањем еластичне 

компоненте снаге, а тај тип снаге представља прелаз између екцентричне и 

концентричне фазе трчања, а посебно током контакта са подлогом. Постоје бројне 

методе које се користе за развој ове компоненте, а то су разни видови тренинга са 
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оптерећењем, плиометријски тренинг, трчање са отпором, трчање са отежаним 

прслуцима, трчање са падобраном, трчање са отпором гуме, вучење санки, трчање на 

узбрдици и сл. Приликом одабира метода треба бити пажљив и примењивати га 

постепено, али тек када спортиста овлада основним нивоима спринтерског тренинга и 

технике трчања. 

Правилна техника, (механика), трчања, код овог сегмента, а пре свега се 

мисли на технику спринта, издвајају се три елемента а то су положај тела, рад рукама 

и рад ногама. Положај тела се односи на усправљенос тела током спринта, односно 

појединих његових фаза. Током фазе убрзања наглашена је нагнутост тела ка напред и 

износи око 45 степени, док са повећањем брзине и достизањем максималне брзине 

трчања спортиста постепено усправља и остиже око 70 степени. Без обзира у којој фази 

спринта тело треба бити у равни, тојест нога у фази ослонца мора бити у линији са 

скочним зглобом, коленом и куком, а труп у линији са главом. Рад рукама се односи на 

опсег кретњи и брзину којом спортиста користи руке током трчања. Интензивне и 

координисане кретње рукама су потребне у свим фазама спринта, али посебно је 

њихово учешће битно током фазе убрзања. Рад рукама је супротан раду ногама и 

ротацијама кукова (десна рука и лева нога). Такво балансирање омогућује да тело 

остаје поравнато у жељеном смеру, што значи да неусклађен рад рукама нарушава 

укупну брзину трчања. Рад ногама обухвата кретање кукова и ногу у односу на труп и 

подлогу. Експлозиван стар захтева испружање кукова, колена и скочног зглоба да би се 

произвела највећа могућа сила над подлогом. 

Ме т одс к е  на поме не  з а  пра вила н  положа ј  т е ла  т ок ом с принт а  

Постоји неколико ствари којих се треба придржавати током обуке приликом 

учења технике спринта: 

 Положај главе: глава мора бити у линији са трупом, а труп у линији са 

ногама цело време. Не сме се дозволити падање главе у било коју страну. 

Покушати одржавати опуштен усправан положај са опуштеном брадом. 

 Нагнутост тела: нагнутост се не односи на нагнутост појединог дела тела. 

Трчање уствари изгледа као контролисани пад. Тело треба у целости бити 

нагнуто према напред током убрзања, док током максималне брзине је 

усправљено. Пожељна је максимална екстензија кукова и колена на нози 

ослонца, док се врши замах другом ногом. 
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 Рад ногама: нога треба бити у дорзифлекцији (прсти према горе) током 

целог циклуса трчања осим када је стопало на тлу. Тада је тежина на 

предњем делу стопала које се налази тачно у пројекцији кукова. Када се 

нога подигне од тла, стопало се подиже ка глутеусима. Истовремено се 

подиже и колено па је бутина готово паралелна са подлогом. Стопало се 

тада спушта испод колена. У тој тачки је колено савијено под правим 

углом. Нога се опружа према доле и испод тела. Процес се понавља са 

другом ногом. Што је брзина трчања већа, више се подиже и стопало 

према назад. Ако се не постигне вискок задњи замах ногом брзина 

промене ногу се смањује. Избегавајте постављати стопало превише 

испред пројекције центра тежишта тела. Вежбати трчање тако да се 

осећате што лакшим и правилно постављајте стопала на тло. 

 Рад рукама: агресиван рад рукама је императив. Свака рука мора бити 

савијена под правим углом. Шаке су опуштене и у предњем замаху долазе 

до висине носа, а у задњем замафу пролазе линију кукова. Покрети 

рукама су увек усмерени напред и назад, никада у страну. Они започињу 

из рамена и руке не треба превише ни савијати ни опружати. 

 При максималној брзини:  

Глава је високо. 

Труп је усправан. 

Рамена и глава су опуштени. 

Одразна нога мора бити опуштена. 

 

Аг илнос т  

У спортовима типа екипних, ретка су максимално брза праволинијска трчања, 

као што је већ поменуто, али зато су честа краткотрајна убрзања, успорења или 

заустављања, па нова убрзања или промене правца кретања. Све те способности су 

обухваћене појмом агилности. 

Агилност се дефинише као способност успоравања, убрзавања и промене смера 

кретања уз одржавање добре контроле положаја тела са што мањим променама брзине 

кретања. Врло је битно напоменути и високу повезаност агилности и равнотеже, јер код 

агилности су честе промене равнотежног положаја, и успостављање новог кретања из 
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нарушених равнотежних положаја. Наравно са аспекта агилности мисли се на 

динамичку равнотежу, више него на статичку равнотежу. Агилност је могуће развијати 

у свим равнима и смеровима, а што је већа фондација тих способноти то је играч 

ефикаснији у току такмичења. Агилност је доживела велику примену у тимским 

спортовима, као и у индивидуалним где имамо надметања једног или више противника. 

Побољшање агилности није више једна од могућих метода које можемо 

применити, већ је један од неизоставних, ефикасних и веома јефтиних метода у 

савременом тренингу. 

Могуће користи од тренинга агилности су: 

 Снага, равнотежа, брзина и контракција; 

 Међумишићна координација; 

 Експлозивност главних мишићних група; 

 Брзо реаговање; 

 Способност понављања рада високог интезитета; 

 Координација покрета. 

Такође битна информација код тренинга агилности је и та да агилност када се 

развије до одређеног нивоа, она се спорије губи временом него снага, брзина и 

издржљивост, што значи да агилност оставља трајнији утисак у мишићној меморији. 

Ме т оде  и  вежбе  у  т ре нинг у  а г илнос т и  

Код побољшања агилности основни задатак је минимализовати губитак брзине 

при преносу тежишта током мењања положаја тела у простору. Вежбе које захтевају 

брзе промене смера кретања према напред, назад, вертикално и у страну помажу 

развоју агилности као и координације, тако што временом тело повећава брзину тих 

кретњи.  

Вежбе за агилност се могу поделити у три категорије: 

 Предвидљиве (вежбе код којих спортиста зна које ће покрете извести); 

 Реактивне (вежбе код којих треба реогаовати на сигнал или покрет 

партнера, тренера или уређаја); 

 Експлозивне (вежбе које садрже максимално брзе покрете телом, 

најчешће ногама). 
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Постоји много начина и комбинација вежби које су поменуте, а у тренингу се 

неретко користе и одређена средства која нам помажу у ефикаснијем и разноврснијем 

тренингу. Најчешће се у тренингу агилности користе следећа помагала: чуњеви 

различитих димензија, препоне различитих висина, мердевине за агилност, клупе (за 

разне типове скокова, прескока, наскока), вијаче, гуме различитих дужина и отпора, 

вреће, пластични кругови, линије на теренима, итд. 

Веома битна ставка у тренингу агилности је и то што многе вежбе се лако могу 

прилагодити тренажном циклусу у коме се спортиста налази, од рехабилитације до 

максималне такмичарске форме. Дакле, та форма тренинга може бити присутна и треба 

да буде током целе године, наравно укомпонована у тренажни план и програм и 

прилагођена способностима спортисте и потребама спорта којим се бави.  

Ек с плоз ивнос т  

Одавно је утврђено да је у већини спортова време реаговања веома битно, а 

некада и пресудно, јер омогућава стратешку предност у односу на противника. 

Бити експлозиван значи: 

 Да брзо реагује на знак 

 Да брзо изводи моторички задатак 

 Да је брз, спреман на физички покрет, 

 Да се креће брзо и глатко у што краћем времену, те да брзо реагује или 

препознаје ситуацију на терену. 

Да би неко био експлозиван он мора брзо да реагује и да влада брзином, а све те 

категорије су ограничене временом као мерном јединицом. За спортистиу се каже да је 

брз, хитар, окретан, експлозиван, онда када изводи кретне задатке у што краћем 

временском року. 

Када учимо неки специфичан покрет, он има своју сврху и задатак, а мозак све 

те покрете када су научени складишти у својој меморији. Тако научени и ускладиштени 

покрети у мозгу називају се енграми. Када је покрет добро научен, мозак га репродукује 

и тело изводи научени покрет течно и лагано и у складу са потребама ситуације у којој 

се налази. 
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Један од кључних елемената експлозивности, убрзања, па и брзине, је свакако 

време реакције. 

Време реакције се дефинише као време између излагања стимулусу (надражају) 

и почетка мишићне реакције или првог покрета.  

У закључку овог поглавља битно је рећи да брзина, агилност и експлозивност 

приказане у овом контексту представљају пример интегрисаног и функционалног 

приступа тренингу. У комплетном моторичком простору веома је тешко изоловати неку 

способност и јасно је дефинисати као јединствену, а да не садржи компоненте неке 

друге способности. Према томе и у тренингу све способности треба тренирати и 

развијати у складу са потребама такмичарске активности и равномерно, а све у циљу 

безбедног унапређења тренираности самог спортисте и бољих такмичарских разултата. 
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ПЛИОМЕТРИЈА 

 

Појам плиометрија се први пут појавио седамдесетих година двадесетог века, назив 

вуче корене из латинског језика, а преводи се као мерљив напредак.  

Интересовање шире спртске популације за ову методу се појавило након значајних 

помака у спортским резултатима од стране Источно Европских земаља, и то у 

атлетским такмичењима, олимпијском дизању тегова и гимнастици. 

Данас је плиометријски метод општеприхваћен у свим спортовима где се тражи 

апликација снаге и силе у што краћем временском року. Дакле ради се о интеракцији 

снаге и брзине, односно о примени максималне снаге у најкраћем могућем временском 

интервалу. 

У ранијим радовима појам плиометрије је коришћен као циклус истезања-скраћења, 

како год га називали у суштини овог типа мишићне акције екцентрична контракција 

претходи концентричној, а између те две акције имамо и краткотрајну појаву 

изометријске контракције, која се назива фаза амортизације. Управо у фази 

амортизације лежи кључ бољег резултата, јер је истраживањима утврђено да што је 

фаза амортизације краћа, то је излазна снага већа.  Дакле суштина је да спортиста што 

краће време буде у контакту са подлогом. Ова фаза амортизације се мери стотинкама, а 

код врхунских скакача износи свега 0.12 секунди. 

Ме т одс к е  на поме не  у  плиоме т ри ј с к ом т ре нинг у  

Приликом прављења плиометријског програма тренинга треба узети у обзир 

варијабле тренинга. Као и код осталих типова тренинга основне варијабле тренинга 

укључују: интезитет, волумен, фреквенцију и опоравак. 

Инезитет у плиометријском тренингу се огледа у вежбама које се користе у 

тренингу, дакле од вежби ниског, средњег и високог интезитета. На пример наскоци на 

плиометријску кутију и саскоци сигурно нису истог интезитета, наравно битна је и 

висина кутије, овај пример се односи на кутију исте висине. На следећем графикону се 

види релација одређених плиометријских вежби и интезитета, дакле сама тежина и 

комплексност одређеног скока дефинише интезитет, као меру оптерећења у тренингу 
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Висок 

      и Скокови у дубину 

      н 

      т                                                                Скокови са кутијама 

      е  

      з                                                  Поскоци                         

      и                      

      е                        Вишеструки скокови   

      т        

                                 Скокови из места 

                 

                 Скокови у месту 

 

Низак 

Вежбе 

Графикон 12.1: Скала интезитета за плиометријске скакачке вежбе, (Chu, 1998.). 

 Волумен или обим плиометријског тренинга представља укупну меру 

извршеног рада током појединачног тренинга или циклуса коме припада. У 

плиометрији се обим најчешће мери бројем реализованих скокова или контаката са 

подлогом. Наравно не треба заборавити ни чињеницу да плиометријски тренинг се не 

односи само на скокове, већ постоји и плиометријски тренинг за руке и труп, а ту се 

најчешће ради са медицинским лоптама, те се онда интезитет и волумен рачунају на 

основу тежине лопте и броја понављања или дистанце. На следећој табели се види 

оквиран број контаката стопалима у односу на део сезоне. 

Део 

сезоне 

НИВО  

Почетнички Средњи Напредни Интезитет 

Ван сезоне 60-100 100-150 120-200 Низак-Средњи 

Пре сезоне 100-250 150-300 150-450 Средњи-Висок 

У сезони Зависи од спорта Средњи 

За време такмичења Само опоравак Средњи-Висок 

Табела 12.1: Број контаката стопалима по тренингу у зависности од нивоа 

спортисте и дела такмичарске сезоне, (Chu, 1998.).  
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 Битно је напоменути да не треба буквално мерити сваки контакт са подлогом у 

току тренинга, на пример плиометријске вежбе током загревања не треба рачунати у 

укупан број понављања на тренингу. Такође код поскока са наглашеном хоризонталном 

компонентом чешће се користи дистанца него број контаката, најчешће се користе 

дистанце од 10 до 30 метара, али то опет зависи од интезитета скокова и спорта за који 

се тренира. 

 Фреквенција у плиометријском тренингу се везује за појам колико често се 

реализује плиометријски тренинг у току недеље или тренажног циклуса коме припада. 

Стручњаци предлажу најмање 48 до 72 сата је потребно за потпуни опоравак, пре 

следећег тренажног стимулуса. Такође се сугерише да нема сврхе реализовати нови 

тренинг овог типа уколико спортиста није потпуно опорављен од претходног, а то се 

најбоље види по реакцији на оптерећење. У наредној табели дати су неки од могућих 

модела фреквенције тренинга у недељном нивоу, а постоји огроман број варијанти и 

модела, уз максимално уважавање принципа специфичности активности за коју се 

тренира и препорука стручњака у омерима рада и одмора. 

 Пограм 1 Програм 2 Програм 3 

Понедељак Тренинг са оптерећењем Плиометрија (доњи 

екстремитети) 

Плиометрија (доњи 

екстремитети) 

Уторак Плиометрија (доњи 

екстремитети) 

Тренинг са 

оптерећењем 

Плиометрија (горњи 

екстремитети) 

Среда Тренинг са оптерећењем Плиометрија (горњи 

екстремитети) 

Програм трчања 

Четвртак Плиометрија (доњи 

екстремитети) 

Тренинг са 

оптерећењем 

Плиометрија (доњи 

екстремитети) 

Петак Тренинг са оптерећењем Плиометрија (доњи 

екстремитети) 

Одмор 

Табела 12.2: Примери фреквенције плиометријских тренинга у недељном циклусу 

за три различита програма, (Chu, 1998.). 
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Посебно треба водити рачуна о фреквенцији тренинга у раду са почетницима, 

без обзира што је интезитет низак у сваком случају треба се држати правила од 

минимум 48 сати паузе између два плиометријска тренинга истог или сличног 

усмерења. У самом тренингу ретко када се ради само на једној способности, али 

плиометрија свакако треба да се ради на почетку главног дела тренинга. Разлози за то 

су веома јасни, јер плиометријски тренинг захтева висок интезитет и квалитет рада је 

од пресудног значаја, тако да радити плиометрију на крају тренинга нема никаквог 

смисла.  

Опоравак или пауза између серија је јако битан сегмент у планирању и 

реализацији плиометријских програма. Суштина плиометријских тренинга је чистог 

анаеробног типа и то на алактатном нивоу, тако да не може да траје дуго, а и не може 

да се понови на истом нивоу без адекватног времена одмора. Препоручују се односи 

рада и одмора у распону од 1:5 до 1:10, дакле уколико један плиометријски задатак 

траје 10 секунди, одмор би требао да траје од 50 до 100 секунди. 

Сваки део сезоне има своје захтеве, тако је и у случају плиометрије, у 

припремном периоду се треба концентрисати на опште атлетске способности, док како 

се примиче почетак сезоне вежбе постају све специфичније и ближе самој такмичарској 

активности, циљ је да се плиометријски тренинг максимизира пред сам почетак сезоне. 

Током сезоне све зависи од начина такмичења, тако да се плиометријски тренинг због 

своје захтевности некада и не користи у свом максималном облику. Уколико спортиста 

на примеру тимских спортова, игра на недељном нивоу две, а некада и три утакмице, 

он нема времена ни да се адекватно одмори од такмичарских напора, те у таквим 

условима никако није препоручљиво радити плиометријске тренинге. 

Вежбе  и  с ре дс т ва  у  плиоме т ри ј с к ом т ре нинг у  

Вежбе које се користе у плиометриском тренингу најчешће чине разни типови 

скокова за доње екстремитете, а за горње се најчешће користе разни видови бацања 

најчешће медициских лопти. 

За реализацију озбиљнијих форми плиометријског тренинга потребан је и 

одређен ниво снаге како концентричне, тако и екцентричне. 
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Сама реализација тренинга не захтева скупа средства и могуће га је лако 

реализовати. Средства која се користе су чуњеви, препоне и плиометријске кутије или 

платформе различитих висина које су израђене од дрвета или метала. Такође је битна и 

подлога на којој се изводе, због великих реактивних сила које се развијају те уколико 

подлога није адекватна постоји могућност повређивања, посебно везивних ткива око 

зглобова, највећем стресу су изложене тетиве и лигаменти уз мускулатуру. 

Посебан изазов и најзахтевнији део плиометриског тренинга чине скокови у 

дубину. Они се изоде са платформи различитих висина. Висине се крећу од 40 па чак до 

100 центиметара. Да би се утврдила адекватна висина платформе са које се скаче 

потребно је извести претходна тестирања. У пракси се показао ефикасним метод да се 

упореди висина вертикалног скока из места са висином скока након скока у дубину са 

платформе. Уколико спортиста може да оствари висину вертикалног скока и након 

скока у дубину, онда је висина са које се скаче адекватна. Уколико се висина премаши 

слободно можемо постепено повећати висину са које реализујемо скокове у дубину. 

Уколико није могуће постићи жељену висину скока, онда је неопходно смањити висину 

платформе или порадити на тренингу снаге док не дођемо до жељеног нивоа. 

 Примери плиометријских вежби које се могу користити дате су у прилогу. 
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СПЕЦИФИЧНОСТИ У  ТРЕНИНГУ  ИЗМЕЂУ  ПОЛОВА И У  

РАЗЛИЧИТОМ УЗРАСТУ  

 

Током каријере многи тренери се сусрећу у раду са различитим узрастима 

спортиста и не ретко раде и са мушкарцима и женама. Све те категорије имају своје 

специфичности, те је свакако добро бити упознат са неким основним начелима у раду. 

Ра з лик е  у  т ре нинг у  ме ђу  половима  

Да би смо се успешно бавили тренингом како мушких тако и женских спортиста, 

потребно је разумети основне разлике у телесној композицији, физиолошким 

одговорима на тренинг и разним другим факторима међу половима. 

У предпубертетској фази развоја не постоје велике разлике између полова ни у 

висини ни у телесној тежини. Током пубертета пре свега због хормонских промена 

долази и до појаве већих разлика.  Уласком у пубертет који иначе раније почиње код 

девојчица, долази и до већих промена у телесној композицији, нивои естрогена доводе 

до раста груди и повећања укупног процента масти у организму, те од тог периода се 

јавља та разлика да жене у просеку имају већи проценат телесне масноће, а мање 

коштане масе и мускулатуре у односу на мушку популацију. 

Уласком у пубертет повећава се ниво лучења тестостерона код дечака и долази до 

раста костију и повећања мишићне масе. Период раста траје дуже код дечака те због 

тога су мушкарци височији и тежи у просеку од жена. Такође због тесторона смањује се 

ниво телесне масти и повећања укупне мишићне масе у односу на женску популацију.  

У погледу снаге и силе разлике су евидентне у корист мушкараца, у просеку су јачи 

за једну трећину у односу на жене када говоримо о апсолутној снази. Код релативних 

вредности попречног пресека и безмасне масе разлике су минималне, или их и нема. 

Дакле када говоримо о квалитету самог мишићног ткива код мушкараца и жена не 

постоји разлика, већ се разлика јавља првенствено због телесне композиције. Што се 

тиче разлике у снази између горњег дела тела мушкарци су значајно јачи, док што се 

тиче доњег дела тела та се разлика смањује. 

У испољавању силе односи су прилично слични као и код снаге. На примеру 

олимпијског дизања тегова снага жена је на нивоу од 63% од снаге мушкараца. 
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Што се тиче саме реакције на тренинг код мушкараца и жена не постоје значајне 

разлике, наравно ако су им почетне основе сличне, односно предтренажна способност. 

Такође се сугерише да вишезглобним вежбама се постижу и одређена увећања нивоа 

тестостерона код жена а самим тим и долази до веће хипертрофије, што свакако треба 

узети у обзир код планирања, наравно треба узети у обзир и релативне нивое 

тестостерона код жена које су индивидуалне. 

Посебна пажња треба се посветити у превентивном тренингу, јер је низом 

истраживања, посебно у фудбалу и кошарци, утврђен висок ниво повреда зглоба колена 

код жена. Забрињавајући је податак да код жена је број повреда предњих укрштених 

лигамената чак шест пута већи него код мушкараца. Као могући разлози се наводе 

разлике у грађи, снази, нивоу превентивног тренинга, специфичности порета у датим 

спортовима. Свакако један од битних разлога може бити и разлика у Q – углу, јер је код 

жена ова вредност повећана, а разлози за то су већа ширина кукова код жена, а самим 

тим притисак сила и фаза амортизације носи већи стрес на колено код жена. У сваком 

случају код дизајнирања тренинга треба у спортовима који носе ризик од одређених 

повреда посветити пажњу јачању, покретљивости и стабилности у ризичним зонама.  

Као закључак овог дела може се рећи да нема никаквих разлика и лимита у 

планирању и реализацији тренинга код жена, наравно треба прилагодити нивое 

оптерећења индивидуалним способностима спортисткиње. Свакако треба сагледати 

ризике повређивања и радити на превенцији истих. Осим тога веома је битан фактор 

квалитетне исхране и евентуалних корекција у телесној композицији у складу са 

могућностима и потребама такмичарске активности. 

Спе цифичнос т и  у  ра ду  с а  де цом ра з личит ог  у з ра с т а  

Стручњаци из области тренинга треба да буду упознати са основама биолошког 

развоја и променама током њега. У раду са младим спортистима најважнија су 

преадолесценција и адолесценција. Први термин се односи на период од рођења до 

почетка развоја секундарних полних карактеристика. Адолесценција обухвата период 

од појаве секундарних полних карактеристика до полне зрелости. Период убрзаног 

развоја се назива пубертет. Током пубертета развој је индивидуалан и не тече 

равномерно код свих, осим разлика међу половима, постоје и разлике у оквиру истог 

пола. Та чињеница је веома битна јер постоји хронолошка старост то је колико дете 

има година и биолошка старост која се односи на ниво колоко су развијене секундарне 
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полне карактеристике. Дакле два дечака исте хронолошке старости не морају бити и 

исте биолошке старости. У том случају треба бити пажљив у избору тренажних метода, 

јер способности у снази, сили и мишићној маси могу значајно да се разликују од 

индивидуе до индивидуе. Од тих разлика треба да зависи и избор тренажних 

оптерећења. Током фазе убрзаног раста долази до пада моторичких способности и 

опште координације, јер прираст мишићне масе не прати раст костију и тај период је 

подложан повећаном ризику од повређивања. Да би се умањио негативан ефекат на 

способности, свакако је препоручљиво у предпубертетској фази имати  искуства у 

тренингу свих моторичких способности. У тој фази адаптације су више неуролошког 

типа, док у постпубертетској долази и до значајног повећања мишићне масе и укупне 

снаге и силе под утицајем повећаних нивоа тестостерона, дакле присутнији је 

хипертрофични фактор.  

 У данашње време граница ране спортске специјализације је све нижа, те деца чак 

и у предпубертетској фази су укључени у озбиљне такмичарске активности. Разлози 

повређивања у том узрасту могуће је да долазе управо из тог разлога, а не због тренинга 

са оптерећењем. Прерана спортска специјализација, без развијених основних нивоа 

снаге, равнотеже, динамичке равнотеже, носи већи ризик од евентуалних повреда. 

 Уколико треба смањити ниво нечега током фазе убрзаног раста, то би свакако 

требало бити на уштрб такмичарских активности, а не на штету кондиционог тренинга. 

Логика треба да буде управо супротна, јер добро дизајниран кондициони програм и 

добро вођен може сигурно помоћи да се лакше и безбедније прође кроз ту фазу 

телесног развоја. 

 Да би се смањили ризици повређивања младих спортиста добро је придржавати 

се следећих правила: 

 Пре сваког озбиљнијег такмичења или такмичарске сезоне спортисти треба да 

буду контролисани од стране стручног и медицинског особља, а са циљем 

идентификације евентуалних медицинских проблема и мишићно-скелетних 

дефицита у том периоду развоја. 

 Родитељи треба да буду упознати о значају припремног периода за наредну 

такмичарску сезону. Такође морају да буту упознати о ризицима које носи 

такмичарско бављење спортом у том узрасту. 
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 Деца која учествују у интензивним такмичарским активностима треба да буду 

укључена у континуирани тренинг на годишњем нивоу, са циљем развоја и 

одржавања способности неопходних за безбедан наступ на такмичењима. 

 Тренери треба да буду обучени да примењују методе опоравка и превенције, 

након напорних такмичарских активности, са циљем максималног опоравка и 

припреме за следећи такмичарски наступ. 

 Исхрана спортиста и у овом, као и у сваком другом узрасту је јако битан фактор, 

свако одступање од оптималне такмичарске тежине носи у себи ризик од 

повређивања, а посебно у периоду убрзаног раста. 

 Тренери који раде са млађим узрастима треба да раде на перманентном 

усавршавању кроз школовање и семинаре. Посебно треба радити на темама 

правилног кондиционирања, развоја вештина, превенције, безбедног тренинга, 

дечије психологије и физиологије раста и развоја. 

 Децу треба подстицати на бављења различитим кретним и спортским 

активностима, док год су те активности безбедне и да нису контрапродуктивне 

на спорт којим се баве. 

Ст е пе ни  с порт с к ог  ра з вој а  младих  с порт ис т а  

Да би развој спортисте био ефикасан он се мора одвијати по одређеним етапама и у 

складу биолошким развојем и потрбама спорта којим се баве. У наредним редовима 

биће објшњен модел  спортског развоја по саветима Тудора Бомпе. 

У његовом моделу се предлажу четири степена развоја, а то су: 

 Фаза иницијације- почетно раздобље тренинга детета које обухвата узраст 

од 6 до 10 година. 

 Фаза обликовање спортисте – узраст од 11 до 14 година. 

 Фаза специјализације – узраст од 15 до 18 година. 

 Фаза врхунског извођења – узраст од 19 година и старији. 

Фаза иницијације се односи на период од 6 до 10 године старости се односи на 

саме почетке бављења спортом. У тој фази треба да се реализује рад ниског интезитета 

са наглаком на забави и игри. Већина деце у том узрасту није у стању да се носи са 

телесним и психолошким захтевима тренинга високог интезитета и захтевима 
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такмичења. Програми тренинга треба да су усмерени на свестрани спортски развој, а не 

на специфичне потребе спорта којим се баве. 

У овој фази раста веће мишићне партије су развијеније од мањих. 

Кардиореспираторни систем је у развоју и аеробни интезитет тренинга је одговарајући 

за већину активности. Анаеробни капацитети су ограничени, јер деца овог узраста 

имају ниску толеранцију на млечну киселину. Телесна ткива су подложна повредама. 

Лигаменти јачају, али су коштани завршеци на нивоу хрскавице и калцификовани. 

У том узрасту време пажње је кратко и усмерена су на активност, због тога деца 

не могу дуго да седе и слушају. Тренинг треба да буде разноврстан и креативан. 

Акценат треба ставити на учествовању и игри, а не на побеђивању. 

Фаза обликовања спортисте (11 до 14 година), треба да се одликује 

постепеним повећањем интезитета. Иако је већина спортиста у овом узрасту још увек 

подложна повредама, њихова тела и капацитети се изузетно развијају. 

Кердиореспираторни систем наставља са развојем, а толеранција на акумулацију 

млечне киселине се повећава. 

Важно је разумети да у овом периоду се могу појавити разлике у извођењу 

кретних задатака, што је најчешће последица убрзаног раста. Неки спортисти могу бити 

суочени са изразито убрзаним растом што доводи до пада у координацији и снази 

током извођења одређених вежби. Због тога треба наставити са развојем моторичких 

способности и вештина, а мање бити усмерен на спортску специјализацију и 

побеђивање. 

Фаза специјализације обухвата узрас од 15 до 18 година, а у њој су спортисти 

способни поднети веће захтеве тренинга и такмичења него у претходне две фазе. 

Најзначајније промене се дешавају током ове фазе. Спортисти који су добро прошли 

претходне две фазе, где је био наглашен свестрани развој, сада су спремни изводити 

вежбе којима је циљ врхунско извођење у одређеном спорту. Треба бити опрезан у 

обиму и интезитету тренинга, јер је циљ да спортиста добро и брзо напредује, али уз 

минималан ризик од евентуалних повреда. При крају ове фазе спортиста не би требао 

да има било каквих техничких потешкоћа у реализацији такмичарских активности, а 

све остале моторичке способности и вештине требале би бити на високом нивоу. 
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Фаза врхунског извођења се односи на период од 19 године и даље до краја 

каријере. То је период када је спортиста спреман да све своје капацитете стави у 

функцију спорта којим се бави, а све са циљем постизања максималних резултата у 

оквиру спорта којим се бави. Када ће достићи максималне резултате и колико ће бити 

на жељеном нивоу зависи од низа фактора, али то превазилази потребе овог поглавља. 
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ПРИЛОГ - ПРИКАЗ  ОСНОВНИХ ВЕЖБИ У  КОНДИЦИОНОМ 

ТРЕНИНГУ  

 

У овом поглављу су представљене неке од основних вежби са оптерећењем са 

циљем развоја снаге, мишићне хипертрофије, максималне снаге, експлозивне снаге и 

скочности. Битно је напоменути да у данашње време постоји много извора из којих се 

могу добити информације о вежбама и методама тренинга. Веома је битна селекција 

информација и непроверених метода тренинга, да би смо нешто ново уврстили у 

тренинг. 

Приказ вежби је биран са аспекта функционалности и углавном са слободним 

оптерећењем и са сопственим телом у простору. Не треба запоставити ни друге методе, 

али ово представља један економски прихватљив концепт који је могуће реализовати у 

готово свакој средини, а ефекти тренинга неће изостати. 

Вежбе снаге су дате углавном за велике мишићне групе и прво су увек дате 

базичне вежбе са примерима могућих прогресија.   

Наравно предложене су варијанте, а у пракси треба комбиновати више варијанти 

и комбинација вежби, ово је само оквиран модел и путоказ, један од могућих приступа. 

Све приказане вежбе могу бити коришћене у готово свим фазама тренинга, било 

да је у питању анатомска адаптација, фаза хипертрофије или максималне снаге, само је 

питање избора зоне интезитета и у којој фази се спортиста тренутно налази. 

 

Вежбе  з а  пове ћање  пок ре т љивос т и  и  мио -фа с циј а лне  

ре ла к с а ци ј е  

Вежбе за повећање покретљивости и мио-фасцијалне релаксације уз примену 

ролера се користе у савременом тренингу веома често и то на самом почетку тренинга. 

Ефекти се огледају у повећању дужине третиране мускулатуре уз ефекат релаксације. 

Током извођења покрета треба се кретати лагано покретима напред назад целом 

дужином регије коју третирамо, са заустављањем на најосетљивијим местима у трајању 

од 10 до 20 секунди, док се не осети релаксација мишића у третираној тачки. 
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Вежбе мио-фасцијалне релаксације уз помоћ пенастог ролера. 
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Вежбе  с на г е  з а  му с к у ла т у ру  ног у : 

 

 

Базичне вежбе снаге за ноге, мртво дизање, задњи и предњи чучањ. 
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Чучањ у искораку, искорак и нагазни корак са прогресијама. 
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Чучањ на једној нози, постепене прогресије. 
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Вежбе  с на г е  з а  му с к у ла т у ру  ле ђа : 

 

 

Вежбе вучења  и могуће прогресије. 
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Згибови, варијанте са различитим хватом и правцима вучења. 
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Вежбе  с на г е  з а  му с к у ла т у ру  г ру ди : 

 

 

Потисци на равној клупи, варијанте са прогресијама. 
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Потисци на косој клупи, са постепеним прогресијама. 
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Склекови, различите варијанте извођења. 
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Вежбе  с на г е  з а  му с к у ла т у ру  раме на : 

 

 

Потисци на усправној клупи, варијанте са прогресијама. 
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Изолирајуће вежбе за рамена. 



АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД 
 
 

127 
 

Вежбе  с на г е  з а  му с к у ла т у ру  т ру па : 

 

 

 

Вежбе стабилизације трупа, упори и издржаји. 
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Вежбе за јачање мускулатуре предњег и бочног трбушног зида. 
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Вежбе за јачање мускулатуре доњег дела леђа.  
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Примери вежби на суспензионом тренажеру. 
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Плиоме т ри ј с к е  вежбе : 

 

 

Вежбе стабилизације доњих екстремитета из различитих положаја са различитим 

варијантама доскока, бочно, напред, директним кораком и укрштеним кораком. 
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Примери различитих варијанти скокова, применљивих у плиометријском 

тренингу. 
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Примери скокова преко препона и са клупицом, фронтални скок преко препоне, 

бочни прескок преко препоне, наскок на клупицу, скок у дубину са клупице са 

одскоком. 
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Примери плиометријских вежби на једној нози, наскоци, саскоци и одскоци. 
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