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Abstract: The research objectives, starting from the necessity of basketball practice, were, primarily, to support the 
physical development process throughout the study to obtain the best possible results in basketball, and secondly, to 
point out the benefits of basketball practice even since the early stages of learning the game. The research was 
conducted over the course of 8 months (September 2013 - May 2014), in 3 stages: The first stage took place between 
September and November 2013, comprising a gathering of theoretical information needed for the research, as well 
as information regarding the particularities of the children practicing mini-basketball, and information related to 
the theme of the research. During this stage the first tests were applied to the subjects. The second stage comprised 
the assessment of the performance speed through several reference tests applied to the children for the first time; 
this assessment took place in December 2013. The third stage was characterized by specific mini-basketball training 
sessions, at the end of the stage the tests being applied for a second time, to see the progress made by the research 
subjects. This stage crystallized the necessity of the recording and analysis of the data, formulation of the results, the 
conclusions, and writing the paper, as tasks that are specific to the study. 

Keywords: speed, basketball, children, sports club. 

INTRODUCTION 

Mini-basketball appeared around the fifties, close to New York, created by a physical education 
teacher and, thanks to its simplicity, the game became very popular in a large part of North and Central 
America. Gradually, it arrived to Spain, from where it extended throughout the whole Europe, 
increasingly gaining popularity (http://it.wikipedia.org/wiki/Minibasket). Currently, European 
basketball produces less top performances than the American one. One can't speak of equal top 
performance between the two continents, because American basketball (NBA) and European 
basketball (EUROBASKET), if one looks at the most important aspect of the game in regards to the 
effectiveness of a team during a match, which is the number of scored points, the difference between 
the two beings of approximately 20 points per match. This theme was chosen because mini-basketball, 
just as regular basketball, is governed by rules based on which it is conducted, these rules making 
basketball and mini-basketball one of the most dynamic and spectacular team sports, offering to the 
people watching a spectacle with both individual and group actions that are extremely well 
synchronized, demanding the players to have very well developed psycho-motor skills, extremely well 
trained moving speed, reaction sped, and performance speed, quick decision-making skills in regards 
to the performed game actions, and spatial-temporal orientation, for the benefit of the entire team. This 
study regarding the development of performance speed wants to see how much the athletes' 
performance speed can improve their mini-basketball play during various procedures, such as 
dribbling, shooting for a field goal, and passing. 

METHODS 

The research objectives, starting from the necessity of basketball practice, were, primarily, to support 
the physical development process throughout the study to obtain the best possible results in basketball, 
and secondly, to point out the benefits of basketball practice even since the early stages of learning the 
game. The research was conducted over the course of 8 months (September 2013 - May 2014), in 3 
stages: The first stage took place between September and November 2013, comprising a gathering of 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255625740
http://it.wikipedia.org/wiki/Minibasket
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theoretical information needed for the research, as well as information regarding the particularities of 
the children practicing mini-basketball, and information related to the theme of the research. During 
this stage the first tests were applied to the subjects. The second stage comprised the assessment of the 
performance speed through several reference tests applied to the children for the first time; this 
assessment took place in December 2013. The third stage was characterized by specific mini-basketball 
training sessions, at the end of the stage the tests being applied for a second time, to see the progress 
made by the research subjects. This stage crystallized the necessity of the recording and analysis of the 
data, formulation of the results, the conclusions, and writing the paper, as tasks that are specific to the 
study. This research started from the premise that the development of performance speed in a mini-
basketball group can be dynamized and can have better results by having bolder and more complex 
objectives. In this context, the research hypothesis became directed towards the use of training 
programs for developing performance speed in the studied group. The use of these training 
programs ensured the accomplishment of superior objectives at a higher quality level. By respecting 
the projective relations that establish themselves between the approached theme and the resultant 
potential of the research, the hypothesis envisaged the following: Presumably, one can develop the 
performance speed in mini-basketball groups by using a training program centered on speed and 
speed endurance. 

The research did not take into account the subjects' gender, considering that at the age of 8-12 
there are no notable differences from the point of view of their psycho-motor skills. For this study, 25 
subjects were selected, with the agreement of their parents, for assessment and observation of the 
development of their performance speed, based on their physical particularities and motor skills. The 
organization and development of the study was done within the association MagicBall Bacău, at the 
"Alexandru cel Bun" School, in Bacău. The study was conducted between 2013 and 2014. The school's 
sportive base has a gym with 8 basketball panels. There were also 30 basketballs, gymnastics benches, 
jumping ropes, six 1.5 kg medicinal balls, poles. Basketball has research methods consisting in creating 
interdependence between the methods of the particular science it belongs, which is the science of 
physical education and sports, and the other sciences: biology, psychology, pedagogy, social sciences. 
The application of these methods was complex, but also particularized, the methods being adapted to 
the specifics of basketball. The following research methods were used in conducting this study and in 
writing this paper: the documentation method, the observation method, the demonstration method, 
the experiment method, the statistical-mathematical method, the graphical representation method. For 
this experiment there was a selection of the children, both to measure their performance speed during 
the specific basketball motor actions and its progress throughout the study, and to ease the process of 
grading their results recorded during the tests. The children selected to participate in the study were 
subjected to physical challenges primarily to see whether they are apt from a physical standpoint to 
participate as subjects, and secondly, to measure their current level of performance speed. In order to 
keep each child's own rhythm of development, they continued to do throughout the study a systematic 
and general training, at the same time continuing their usual thematic training within the basketball 
training sessions, for 6 months. Throughout the study, in order to make it more precise, the reference 
test was not used in the children's training, the children developing in their own individual rhythm the 
technical procedures envisaged for testing. During the research, the subjects performed the following 
drills for the assessment of their performance speed through specific basketball technical elements: 1. 
Shooting for a field goal from the free throw line (FT 10). From the free throw line (4 meters in mini-
basketball), the subjects shot consecutively 10 balls to the same basket. We measured the time it took 
them to perform all the 10 shots, and  also the number of baskets scored out of 10. After recording the 
time, it was divided to the number of performed shots (10) to see the average time needed to perform a 
shot, 2. Dribbling: a) dribbling in place using the non-dominant hand (DPNH 30). This challenge was 
conducted identically with the challenge 2.a), only this time the dribbles were performed using the 
non-dominant hand; b) dribbling in place using both hands intermittently (DPBH 30). The subjects 
performed a dribbling with each hand, continuously for 30 seconds. The number of performances was 
recorded for each subject. The time of 30 seconds was divided to the total number of performances 
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done by each subject, the resulted time being considered the average time needed for the performance 
of a dribble, in the case of dribbling using both hands. 

RESULTS 

Figure 1 highlights the progress recorded by the subjects in the study for the free throw challenge. 
One can see an improvement of the throwing time with up to 0.94 hundreds of a second during the 
final testing, compared to the initial one. 

 

  
Figure 1: Graphical representation of the results recorded by the subjects during the FT challenge 10 

 
Figure 2 shows the progress recorded during the dribbling in place using the non-dominant hand 

challenge, the subjects managing to improve their performance speed by 38 hundreds of a second 
between the initial and the final testing. 

 

  
Figure 2: Graphical representation of the results recorded by the subjects during the DPNH challenge 30 

 
Figure 3 emphasizes the subjects' results for the dribbling in place using both hands, with a 

progress of 31 hundreds of a second in the final testing, compared to the initial one. 
 

  
Figure 3: Graphical representation of the results recorded by the subjects during the DPBH challenge 30 
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CONCLUSIONS 

At the end of the study, the analysis of the data recorded lead to the conclusion that the initial hypothesis was 
confirmed, thus: Presumably, one can develop the performance speed in mini-basketball groups by using a 
training program centered on speed and speed endurance.  

This hypothesis is supported by the following conclusions: The data recorded through research methods 
during the study confirmed that there is a difference between the initial and the final testing of the children, a 
progress being recorded for all of the challenges used in the experiment; The training program centered on the 
performance speed and on the speed endurance lead to the development of the performance speed in mini-
basketball, the subjects recording in almost every case an improvement of their performance speed. 
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СТУДИЈА РАЗВОЈА БРЗИНЕ КОД КОШАРКАША МУШКОГ ПОЛА УЗРАСТА  

10-12 ГОДИНА 
 

Ciocan Vasile Cătălin, Ciocan Dana Maria, Ochiana Nicolae, Ochiana Gabriela 

 
Сажетак: циљеви истраживања, почев од потребе кошаркашке праксе, били су, пре свега, да подржи 
процес физичког развоја током експеримента ради остварења што бољих резултата у кошарци, и друго, 
да се укаже на предности кошаркашког тренинга упркос раној фази учења игре. Истраживање је 
спроведено током 8 месеци (септембар 2013 - мај 2014), у 3 фазе: прва фаза је спроведена између 
септембра и новембра 2013. године, која се састојала од прикупљања теоријских информација потребних 
за истраживање, као и информације у вези са специфичностима деце која тренирају мини-баскет, и 
информације које се односе на тему истраживања. Током ове фазе извршена су прва тестирања 
испитаника. Друга фаза обухватала је процену брзине кроз неколико референтних тестова примењених на 
деци по први пут; ова процена извршена је у децембру 2013. године. Трећа фаза је карактерисана 
специфичним тренингом мини-баскета, а на крају те фазе су поновљени тестови по други пут, да се види 
напредак који су остварили испитаници. Ова фаза кристалише потребу за снимањем и анализом 
података, формулисање резултата, закључака и писање рада, као и захтева који су специфични за ово 
истраживање. 

Кључне речи: брзина, кошарка, деца, спортски клуб. 
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Abstract: Introduction. Motor development is considered to be an essential stage on developing independent life 
skills. There is a lack of intervention programs concerning getting and developing motor abilities for people with 
Down syndrome as well as a lack of opportunities to socially interaction in recreational and sport contexts. The main 
objective of this study is to evaluate the efficiency of physical exercises interventions for individuals with Down 
syndrome in the area of motor abilities and social interaction. Methodology. The first part of the research was a 
literature review that investigated the physical exercises effects on Down syndrome individuals. In the second part of 
the research a physical exercise program was implemented during a period of 5 month with a frequency of 2 sessions 
per week, lasting one hour. The subjects of the study were 30 individuals with Down syndrome. Results and 
conclusions. The results reported significant improvements in motor skills: running, jumping, rolling, crawling, and 
handling objects. The research further concluded that no statistically or practically significant differences in motor 
skills could be found between female and male individuals. The study concluded that individuals with Down 
syndrome can improve: their ability to fulfil dynamic tasks in special circumstances, the ability to control and adjust 
speed to fast changes of direction and have the capacity to move in special circumstance. 
Keywords: Down syndrome, motor development, physical exercises, social interaction. 

INTRODUCTION 

Motor development is considered to be an essential stage on developing independent life skills. 
There is a lack of intervention programs concerning getting and developing motor abilities for people 
with Down's syndrome as well as a lack of opportunities to socially interaction in recreational and 
sport contexts. Down syndrome is a condition in which a person has an extra chromosome. 
Chromosomes are small “packages” of genes in the body. They determine how a baby’s body forms 
during pregnancy and how the baby’s body functions as it grows in the womb and after birth. Typically, 
a baby is born with 46 chromosomes. Babies with Down syndrome have an extra copy of one of these 
chromosomes, chromosome 21. A medical term for having an extra copy of a chromosome is ‘trisomy.’ 
Down syndrome is also referred to as Trisomy 21. This extra copy changes how the baby’s body and 
brain develop, which can cause both mental and physical challenges for the baby. 

Even though people with Down syndrome might act and look similar, each person has different 
abilities. People with Down syndrome usually have an IQ (a measure of intelligence) in the mildly-to-
moderately low range and are slower to speak than other children. (Division of Birth Defects and 
Developmental Disabilities, NCBDDD, Centers for Disease Control and Prevention, 2016). Children and 
adolescents with Down syndrome possess a set of health, anatomical, physiological, cognitive, and 
psycho-social attributes predisposing them to limitations on their physical fitness and physical activity 
capacities. Apart from physical fitness, physical activity has the potential to improve health in youth 
with Down syndrome. Although the relationship of physical activity and health outcomes has not been 
directly examined in youth with Down syndrome, it is reasonable to assume that the findings in the 
general population of youth also apply to those with Down syndrome. Physical activity may improve 
the cardiovascular, metabolic, musculoskeletal, and psychosocial health profiles of all youth. (Rowland, 
2007; Strong, Malina, Blimkie et al., 2005; Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008) 

There is a prevalence of obesity in children, adolescents, and adults with Down syndrome (Rubin, 
Rimmer, Chicoine, 1998; Melville, Cooper, McGrother, Thorp, Collacott., 2005; Prasher, 1995). Low 
fitness levels and obesity in individuals with Down syndrome may be related to sedentary lifestyles 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255666444
http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects
http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects
http://www.cdc.gov/ncbddd/index.html
http://www.cdc.gov/
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(Rimmer, Braddock Marks, 1995; Hoge, Dattilo J. 1995; Draheim, Williams, McCubbin, 2002) social and 
recreational opportunities (Fujiura, Fitzsimons, Marks, 1997), or low motivation to be physically active 
(Kosma, Cardinal, Rintala, 2002). A study by Tsimaras and Fotiadou (2004) found that adults with 
Down syndrome improved their strength and balance following a 12-week training program. Rimmer 
et al., (2004) found significant improvements in the cardiovascular fitness and muscle strength and 
endurance of adults with Down syndrome who participated in a cardiovascular and strength exercise 
training program. Other studies also showed improvements in muscle strength following training 
programs for individuals with Down syndrome (Carmeli et al., 2002; Croce, Horvat, 1992). All the 
studies mentioned above suggest that physical activity or exercise training can increase physical fitness 
in individuals with Down syndrome. Jobling, (2001) in a study described several commonalities of 
individuals with Down syndrome which may be viewed as barriers to participation in active leisure 
opportunities. The commonalities he observed included perceptions of difference, perceptions of 
motor skill delays, lack of practice, obesity, and inactivity. Though acknowledging these commonalities 
as challenges to develop opportunity rather than barriers to participation in physical activity. Jobling 
described two programs from Australia whereby sport and recreation opportunities were provided for 
children and adults with Down syndrome through community-based programs. 

Published literature currently tells us more about the barriers to physical activity for children with 
disability than what facilitates engagement in activity (Shields et al 2012). Shields and Barr (2011) 
also. Research has also shown that a connection exists between parent support and their children’s 
participation in physical activity (Davison, 2004; Trost et al., 2003). The physical activity levels of 
children’s parents and siblings have a positive influence on their own participation in physical activity, 
just as the modelling of sedentary behaviours by parents and siblings influences a development of a 
sedentary lifestyle in children (Anderssen, Wold, 1992; Biddle, Goudas, 1996; Dempsey, Kimiecik, 
Horn, 1993). When children learn an appreciation for physical activity and when they learn how to 
participate in physical activities, they tend to be more physically active than their peers who are simply 
exposed to physical activity (Borra et al., 1995). 

People with an intellectual disability are often ridiculed, misunderstood, isolated or simply ignored. 
With the understanding and support of Special Olympics programs they discover the skills that allow 
them to improve their health, and together with social interaction, develop self-confidence and bring 
joy to themselves, their families and their community. 

METHODS 

The purpose of this study was to investigate the efficiency of physical exercises interventions for 
individuals with Down syndrome in the area of motor abilities and social interaction. 

The first part of the research was a literature review that investigated the physical exercises effects 
on Down syndrome individuals. In the second part of the research a physical exercise program was 
implemented during a period of 5 month with a frequency of 2 sessions per week, lasting one hour. The 
subjects of the study were 29 individuals with Down syndrome from Bacău, with a range of age 
between 3 years old to 26 years old. 

Special Olympics aims, through its programs, to contribute to the social integration, through sport, 
of special needs persons, and to offer them the chance to discover and develop their potential and skills 
through the training programs and athletic skills. 

The exercise program adapted for special needs people, conducted over the course of five months is 
a part of the "Development of motor skills in people with Down syndrome - an essential stage toward 
an independent life," developed by the Special Olympics Foundation - Romania, between 2015-2016. 
Romania has a deficit of physical activities adapted for people with disabilities.  

The motor activities program was conducted on two distinct directions, being addressed to 
different categories, according to the participants' age. One section of the program, called "early motor 
initiation," was created to increase the subjects' degree of social interaction and for them to acquire 
skills for an independent life through a system of unified sports training and competitions for children 
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between 2 and 8 years old. The second section of the motor activities program was destined for 
individuals between 9 years old to adult age, comprising unified gymnastics training and competitions. 

In order to promote the European community model and to ease the social integration of people 
with Down syndrome, the training sessions and the competitions were organized in the gymnasiums of 
the University of Bacau, while in charge of the well development of the training sessions and 
competitions were volunteer students from physical education and sports, physical therapy and 
occupational therapy, together with their teachers. The training sessions follow the general rules 
encountered also in sports clubs: the parents/caretakers take the children and adults with disabilities 
to the gym for the gymnastics - applicative track motor activities. Thus a social group is formed of 
children and adults who carry on, according to an established program, with the training sessions lead 
by the university teachers, together with their students. This way, the physical activities program is not 
just a means to develop the motor skills, producing visible effects on people with Down syndrome, but 
also a means that generates positive effects in developing and consolidating social relations between 
athletes, parents, teachers, and volunteer students. 

 The Special Olympics athletes have the chance to become active members of the family and 
community they belong to. These sports activities programs aim to give them energy, health, self-
confidence and joy to live. 

The novelty in this program is also the concept of Unified Gymnastics - applicative track, according 
to which people with or without disabilities train and compete together, for both the development of 
their motor skills, and the improvement of social inclusion. 

 

Photo 1: Physical activity circuit used for evaluation of the motor skill development. 

Description of the circuit activity used (figure no.1): We used a circuit composed of six distinct 
areas that are challenging the motor capacity of the children. The starting point of the circuit was 
market with a white line and the finishing point was made of two high mattresses that had to be 
touched. The circuit starts with a set of twelve circles placed on the floor, that had to be crossed with 
six synchronized jumps on both legs from circle to circle, and it is followed by twelve stakes placed on 
two lines where the children have to run winding between them doing a slalom. The third area of the 
circuit consisted on two gymnastic benches were the children were required to lay on and crawl along 
with simultaneous or alternative traction until the end of the bench. In the fourth area we placed a 
gymnastic vault box, where the children was supposed to do a roundabout running to bypass that 
obstacle on a given route. Following the vault box we placed 4 mattresses in pair of two, with big 
circles placed in the middle of mattresses in a vertical position so that the children could go through 
the circles in a dog position, moving on their knees and forward support. The last area of the circuit 
was made from two incline mattresses that were put side to side to form a wide incline surface were 
the children had to roll on a side face down transverse with arms up. The finishing act was running 
from the incline surface to touch the mattresses wall. 
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RESULTS 
During the trainings and competitions there are several competences that have been achieved by 

the subjects: the ability to fulfill dynamic tasks in special circumstances, the ability to control and 
adjust speed to fast changes of direction, the capacity to move in special circumstances, time and space 
appreciation, segmental coordination, motor control and retrieval. 

The results also reported significant improvements in motor skills: running, jumping, rolling, 
crawling, and handling objects. The research further concluded that no statistically or practically 
significant differences in motor skills development could be found between female and male 
individuals with Down syndrome. 

Table 1: Percentage scores for the initial and final assessments, recorded by the subjects (2-8 years old) during 
the early motor initiation program 

 

Initial 
positioning 

Final 
positioning 

Initial 
locomotion 

Final 
locomotion 

Initial object 
manipulation 

Final object 
manipulation 

Initial 
total 

Final 
total 

1 80% 100% 83% 100% 90% 100% 84% 100% 

2 60% 100% 83% 95% 50% 100% 64% 98% 

3 40% 100% 72% 96% 90% 100% 67% 98% 

4 60% 100% 83% 95% 50% 100% 54% 98% 

5 60% 100% 83% 95% 50% 100% 64% 98% 

6 40% 100% 72% 96% 90% 100% 68% 98% 

7 80% 100% 83% 100% 90% 100% 84% 100% 

8 76% 100% 70% 100% 90% 100% 78% 100% 

Ave. 62% 100% 79% 97% 75% 100% 70% 99% 

 
As one can see (Table 1), after conducting the motor activities program adapted for 2-8-year-olds, 

all children recorded consistent progress in the development of the three tested motor areas. Three of 
the children in the program managed to record maximum scores of 100% at the final assessment of the 
early motor initiation program, while the other 5 children recorded total scores close to the maximum 
threshold (98%, 95%, 96%), which proves that all subjects involved in this program had a good 
progress in the development of their motor skills. 

 

Figure 1: Progress of the results recorded by the subjects (2-8 years old) during the early motor initiation 
program 
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The lowest values were obtained from initial tests in the motor area on positioning and maintaining 
static equilibrium in various positions from the simple to the complex. Although all children tested had 
major deficient fixed position keeping and maintaining the balance after 5 months of training all 
children are able to obtain maximum score in the area of motor positioning and balance. (Figure no 1). 
When we look at the locomotor aria which included: walking, running, jumping various forms and 
variations exhibited from simple to complex all children have obtained initial assessment scores 
between 72% and 83%, so that at the final testing all children improve their skills by obtaining 
locomotion scores between 95% -100%. Motor activities on the aria of manipulation of objects showed 
small delays in the scores of only three up to 50% on initial assessment, five others keeping a high 
score in both evaluation session. The young individuals with Down syndrome group that was involved 
in gymnastics unified program - practical route, evaluation of progress was done crossing the trail 
application and tracking the timing of performing the task as correctly and accurately as possible. 
Route practical assessment test used was built keeping the same distances, rules and objects / 
materials both at initial assessment and final assessment. Applications used during training routes 
were created on the spot and adapted for a wide variation in motor activities. Following the ongoing 
training of subjects with Down syndrome, along with volunteers and teachers, the number of sanctions 
for the omission, mistakenly route bypassing an element of practical dropped sharply. (No chart 3). If at 
the initial assessment of the young only three of them were able to execute in a perfect route, the final 
evaluation vast majority of subjects, specifically 12 of them managed to finish without any mistakes 
practical route. To determine the effect of programs on social skills we collected data necessary to 
demonstrate the effect of physical activity using direct observation and interviews with parents and 
student volunteers. 
 

 

Figure 2: Progress of the times recorded by the subjects during the unified gymnastics applicative track 
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In the figure no 2 we can observe the evolution of the scores of all 21 participants in the unified 
gymnastics program. It is distinguished by far the decrease of making route times with consistent and 
constant participation of young people in adapted physical activity program. To determine the 
influence of physical activity programs on social skills in subjects with Down syndrome we have used 
observation forms that have sought increased frequency of subjects initiated social behaviour. We also 
used semi-structured interviews with family carers and volunteers involved to highlight that these 
social behaviours present among subjects during training and is transferred to daily life and 
interactions with others with whom they come into contact. 
 

 

Figure 3: Progress of the penalties given to the subjects during the applicative track 

DISCUSSION  

Research indicates low fitness levels in individuals with Down syndrome (Fernhall, Pitetti, Rimmer, 
1996; Pitetti, Climstein, Campbell, 1992). We can also appreciate from our study that the level of fitness 
in individual with Down syndrome who participated at the physical exercises program exhibit is weak, 
but we can say that there are solution to improve their fitness level if they are involved in an structured 
and continuous physical activity program. This study was designed to observe the effects of physical 
exercises on motor development and social interaction among the individuals with Down syndrome 
participating on a program run by Special Olympics Romania in collaboration with the local university. 
We found that when students and university coaches, individuals with Down syndrome and their 
families, parents or caregivers are getting implicated on a mutual physical exercises program the 
beneficial effects in motor development and social interaction are raising. Parent support may come in 
the form of positive role models, transportation, and payment of fees, providing encouragement or 
motivation (Prochaska, Rodgers, Sallis, 2007). An intervention, such as this one, has a goal of increasing 
the overall physical activity of the participants. In the research conducted by Balic, Mateos, Blasco and 
Fernhall, (2002) the participants in Special Olympics and were physically active 4.9 hours per week for 
at least 1 year, and exhibited higher aerobic capacity, muscular strength, and power than sedentary 
individuals with Down syndrome. Barriers to participation for individuals with Down syndrome in 
physical activities are multiple. Individuals with Down syndrome experience low fitness levels despite 
data-based evidence to indicate positive fitness gains from participation in physical activity and 
exercise because they do not participate in physical activity or exercise often enough. Heller, Hsieh and 
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Rimmer, (2002) found that individuals with Down syndrome experience high costs, lack of 
transportation, difficulty accessing equipment and fitness facilities, and difficulty finding experienced 
personnel to train them. Heller, Hsieh and Rimmer, (2004) reduced these barriers by providing a 
center-based program and found the experimental group experienced more positive attitudinal and 
psychosocial outcomes and fewer cognitive-emotional barriers. In our study we tried to overcome the 
participation barriers by eliminating entry fees for participants, using volunteers for organizational 
aspects and support, offering fitness facilities easy to be accessed, and involving teachers and students 
from the local university, implicating parents as much as possible and adapting the physical exercise 
program to de necessities and the specific of the individuals with Down syndrome. A similar view 
about the facilitator of physical activity for individuals with Down syndrome had Shields and Barr 
(2011). In their study, they asked parents of children with Down syndrome what they thought enabled 
their children to take part in physical activity. The four most common facilitators reported were: the 
positive role and influence of the family, opportunity for social interaction with peers, structured 
accessible programs that make adaptations for children with Down syndrome, children who were 
determined to succeed, were physically skilled and encouraged by parents and coaches. Having a social 
component as part of a physical activity is a particularly strong facilitator for children with disability, 
and in the case of children with Down syndrome is often the primary reason for participating. Formal 
activity programs, in particular, offer a structured opportunity for socialization, which may also 
facilitate a sense of belonging. 

CONCLUSIONS 

The study concluded that individuals with Down syndrome can improve: their ability to fulfil 
dynamic tasks in special circumstances, the ability to control and adjust speed to fast changes of 
direction and have the capacity to move in special circumstance. There were consistent increase in 
terms of stability, handling objects and motor development especially in the children 2-8 years group. 
The activity circuit can determine and form new competences that are necessary to adapt to a new and 
difficult environment, to adapt to different activities that are work oriented. On the other hand on an 
educational and interrelation level this programs assure in a strategic way contact lines between the 
community and the persons with disabilities - Down syndrome. The results of the study revealed that 
there were some positive and significant increases in the amount of appropriate social behaviours 
expressed by the Down syndrome subjects. We appreciate that physical activity programs tailored for 
people with Down syndrome that was used as individual practice, pair exercise, group activities 
stimulated the development of social interaction between study subjects and increased chances initiate 
positive social behaviours among group members. Interviews with parents and volunteers who were 
present at the physical activities trainings have revealed significant behavioural changes in the subjects 
with Down syndrome in terms of networking with peers, decreasing conflict situations triggered both 
in the context of the program and in other social environments in which they are present (school, 
family, neighbours). The impact of physical activity programs adapted to the process of social inclusion of 

persons with Down syndrome has a positive effect on both the individual concerned and the family and 

community of which it is a part. 
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СТУДИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНИХ И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ОСОБА СА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА 

 
Ciocan Dana Maria, Ciocan Vasile Cătălin, Ochiană Nicolae, Ochiană Gabriela 

 
Сажетак: Увод. Моторички развој се сматра суштинском фазом у развоју независних животних вештина. 
Постоји недостатак тренажних програма за учење и развој моторичких способности особа са Дауновим 
синдромом, као и недостатак могућности за социјалну интеракцију у рекреативном и спортском смислу. 
Главни циљ ове студије је да процени ефикасност физичких вежби на особе са Дауновим синдромом у 
области моторичких способности и социјалне интеракције. Методологија. Први део истраживања био је 
преглед литературе која је истраживала ефекте физичких вежби на појединаце са Дауновим синдромом. У 
другом делу истраживања реализован је програм физичких вежби током периода од 5 месеци са 
фреквенцијом од 2 тренинга недељно, у трајању од сат времена. Узорак испитаника је чинило 30 особа са 
Дауновим синдромом. Резултати и закључци. Резултати указују на значајна побољшања у моторичким 
способностима: трчање, скакање, ваљање, пузање, и руковање предметима. Истраживање даље закључује 
да није било статистичке или практично значајне разлике у моторичким способностима између женских 
и мушких особа. Студија је закључила да појединци са Дауновим синдромом могу да побољшају: способност 
да испуне динамичке задатке у специјалним околностима, способност да контролишу и прилагоде брзину 
промене правца и имају капацитет да се крећу у специјалним околностима. 

Кључне речи: Даунов синдром, моторички развој, физичке вежбе, социјална интеракција. 
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АНАЛИЗА РАЗЛИКА СИТУАЦИОНО-МОТОРИЧКИХ СПОСОБНOСТИ ИЗМЕЂУ 

ОДБОЈКАША СУПЕРЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ 
 

Милић Владан1, Стојановић Дарко2, Кахровић Изет1 
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК                                             УДК: 613.24 
COBISS.SR-ID 255684620 613.25:613.73 
 
Сажетак: Основни циљ овог истраживања је био да се утврде разлике у ситуационо-моторичким 
способностима између одбојкаша Суперлиге и Прве лиге Србије. Узорак испитаника је бројао 50 испитаника, 
сениора-одбојкаша који су се такмичили у Суперлиги и Првој лиги Србије у такмичарској сезони 2015/2016. 
Узорак мерних инструмената чинило је пет тестова који мере прецизност у извођењу два техничко-
тактичка елемента у одбојци и то: сервис и пријем сервиса. За израчунавање разлика у ситуационо-
моторичким способностима између одбојкаша Супер и Прве лиге је коришћен Т-тест. Добијени резултати 
су показали да постоји разлика у свим просечним нивоима обухваћених манифестних варијабли за процену 
ситуационо-моторичких способности у одбојци између узорака најквалитетнијих и субквалитетних 
одбојкаша Србије у одбојци који су се такмичили у сезони 2015/2016. 

Кључне речи: разлике, ситуацино-моторичке способности, одбојкаши. 

УВОД 

У последњих стотину година, одбојка је прешла огроман пут развоја и постала једна од 
најдинамичнијих спортских игара са довољно сложеним правилима. У циљу сачувања духа 
одбојке, њена динамичност и прецизност сервирања и смечовања, као и осталих елемената, 
(одбојкашка правила), перманентно се осавремењују и прилагођавају новим захтевима технике 
одбојке и играчким могућностима, увек пратећи сам напредак технике одбојке. 

На основу структуре кретне анализе игре у одбојци, претпоставља се да су сва кретања 
резултат нивоа развијености кретних, односно моторичких способности, које се различито 
манифестују, па се и игра у одбојци састоји из две битне структуре ситуационо-моторичких 
способности. Условно се деле на:  

а) елементарну моторику-моторичке способности које одговарају свим кретањима играча 
без лопте и  

б) одбојкашку (специфичну) моторику-моторичке способности које одговарају свим 
кретањима играча пре додира и у контакту са лоптом.  

Између наведених категорија СМ способности очигледно постоји позитивна корелација. 
Манифестација играча у кретању са лоптом је вишеструко зависна од нивоа елементарне 
моторике. Зато, може се истаћи да степен одбојкашке моторике директно зависи од степена 
развијености одређене елементарне моторике (Каралић, Марелић и Вујмиловић, 2012). Упркос 
изнесеној тврдњи да успех у игрању одбојке, када се посматра са аспекта кретања играча, 
зависи претежно од степена развијености моторике, очигледно је да, исто тако, значајно зависи 
и од усвојености одбојкашке технике.  

Специфичне способности које су релевантне за успешно играње називају се ситуационо-
моторичке способности (СМС) због тога што су, у ствари, својим највећим делом "сачињене од 
тачно одређених комбинација базичних моторичких способности и мањим делом од 
когнитивних и функционалних способности, као и конативних карактеристика. Разлике у 
ситуационо-моторичким способности су биле теме многогобројних аутора који су у својим 
радовима поред разлика анализирали и остале различите структуре такмичарске активности 
током одбојкашке игре (Филин, Касаткин и Максименко, 1978, Страхоња 1983, Јанковић и 
Марелић, 1995, Гајић, 2005, Нешић, 2006, Османкач, 2000). 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255684620
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Примарни циљ овог истраживања је да се утврде разлике у ситуационо-моторичким 
способностима између одбојкаша Суперлиге и Прве лиге Србије. 

МЕТОДE 

Истраживањем је обухваћено 50 испитаника - одбојкаша, активних такмичара подељених у 
два субузорка: Први субузорак сачињавало је 25 испитаника - одбојкаша, активних такмичара, 
који наступају за два клуба Суперлиге (ОК “Нови Пазар” и ОК “Рибница”-Краљево); Други 
субузорак је сачињавало, такође 25 испитаника - одбојкаша, активних такмичара, који наступају 
за два клуба Прве лиге (ОК “Млади радник”- Пожаревац и ОК “Металац Таково - Горњи 
Милановац”). 

Сви испитаници су добровољно пристали да учествују у овом истраживању.  
Ситуационо-моторички тестови прецизности у одбојкашким елементима (Милић, 2011): 

СЕРВИС - Погађање циља у зоне I, II, III, IV, V i VI (СЕ); ПРИЈЕМ СЕРВИСА - Погађање 
хоризонталног циља прстима из зоне VI у позицију III са додавањем лопти из зоне VI, са исте 
стране терена (ПРПВО); Погађање хоризонталног циља спојеним подлактицама - чекићем из 
зоне VI у позицију III са додавањем лопти из зоне VI, са исте стране терена (ПРЦВО); Погађање 
вертикалног циља прстима из зоне VI у позицију III са додавањем лопти из зоне VI, са исте 
стране терена (ПРПВЕ) и Погађање вертикалног циља спојеним подлактицама - чекићем из зоне 
VI у позицију III са додавањем лопти из зоне VI, са исте стране терена (ПРЦВЕ). 

За израчунавање разлика између одбојкаша Суперлиге и Прве лиге коришћен је Т-тест. Обрада 
резултата извршена је ПЦ/Пемтиум IV уз употребу апликационог програма СПСС 19.0. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Да би се приказале разлике ситуационо-моторичких способности екипа Суперлиге и Прве 
лиге, у табели 1 приказана је аритметичка средина (SV), стандардна девијација (SD), број 
испитаник (N), вредност т-теста (t), степени слободе (df) и вероватноћа грешке при одбацивању 
хипотезе да разлика није значајна (p). 
 

Табела 1: Т-тест ситуационо-моторичких способности између одбојкаша Суперлиге и Прве лиге 

 
Варијабле N 1 N 2 SV 1 SV 2 SD 1 SD 2 F-ratio p t-value df p 

СЕ I 25 25 2.10 1.84 1.30 1.01 1.55 0.08 2.78 89 0.01 
СЕ II 25 25 2.33 1.45 1.49 1.26 1.67 0.22 4.04 89 0.00 
СЕ III 25 25 3.08 1.06 1.76 1.32 1.22 0.33 5.77 89 0.00 
СЕ IV 25 25 2.03 1.47 1.12 1.19 1.09 0.60 1.13 89 0.00 
СЕ V 25 25 2.08 1.55 1.78 1.03 1.87 0.45 1.18 89 0.01 
СЕ VI 25 25 2.22 1.34 1.07 1.07 1.16 0.67 3.50 89 0.00 
ПРПВО 25 25 2.57 0.98 1.02 0.90 1.30 0.23 5.64 89 0.00 
ПРПВЕ 25 25 2.11 0.89 1.90 1.08 1.67 0.09 2.78 89 0.01 
ПРЦВО 25 25 2.84 1.23 1.44 1.50 1.56 0.15 4.04 89 0.00 
ПРЦВЕ 25 25 2.09 0.97 1.01 0.88 1.98 0.67 5.64 89 0.02 

Анализом табеле 1 у којој су приказане разлике у ситуационо-моторичким способностима 
између одбојкаша Суперлиге и Прве лиге Србије, односно прецизности у извођењу два 
техничко-тактичка елемента у одбојци и то сервиса и пријема сервиса, добијени резултати 
показују да постоје статистички значајне разлике у свим варијаблама у корист испитаника 
(одбојкаша) Суперлиге у односу на испитанике (одбојкаше) Прве лиге Србије. 

Овакви резултати су и очекивани са обзиром на чињеницу да одбојкаши који играју већи 
ранг такмичење, тј. Суперлигу, вероватно поседују већи техничко-тактички ниво у извођењу 
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одбојкашких елементима од одбојкаша који играју Прву лигу, па су самим тим и били 
прецизнији у извођењу тих елемената и остварили боље резултате. 

ЗАКЉУЧАК 

На основу добијених резултата добијених Т-тестом и интерпретације добијених резултата, 
може се закључити да је утврђена статистички значајна разлика у ситуацино-моторичким 
способностима (прецизности) између одбојкаша Суперлиге и Прве лиге Србије код свих 
варијабли и то: погађања циља у зоне I, II, III, IV, V i VI (СЕ), погађања хоризонталног циља 
прстима из зоне VI у позицију III са додавањем лопти из зоне VI, са исте стране терена, (ПРПВО), 
погађања хоризонталног циља спојеним подлактицама - чекићем из зоне VI у позицију III са 
додавањем лопти из зоне VI, са исте стране терена. (ПРЦВО), погађања вертикалног циља 
прстима из зоне VI у позицију III са додавањем лопти из зоне VI, са исте стране терена (ПРПВЕ) и 
погађања вертикалног циља спојеним подлактицама - чекићем из зоне VI у позицију III са 
додавањем лопти из зоне VI, са исте стране терена (ПРЦВЕ). 

Теоријски значај овог истраживања се огледа у решавању битних методолошких проблема, 
када је у питању процена ситуационо-моторичке прецизности, димензије која је јако важна за 
ефикасност у игри код одбојкаша, активних такмичара, а која је још увек недовољно истражен 
простор. Практичан значај истраживања састоји се, пре свега, у томе да се на основу утврђеног 
модела техничко-тактичких активности одбојкаша, могу у процесу тренинга креирати такви 
садржаји који би усмерили процес учења и усавршавања играча према датим моделима. 
Посебно тренерима који раде са млађим категоријама, којима треба да буде циљ да се у 
тренажном процесу повећа ефикасност извођења техничких елемената одбојке, како би се та 
ефикасност касније успешно реализовала и у игри. 
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AN ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE SITUATIONAL-MOTOR SKILLS OF 
VOLLEYBALL PLAYERS OF THE SUPER LEAGUE AND SERBIAN VOLLEYBALL 

LEAGUE  
 

Milić Vladan, Stojanović Darko, Кahrović Izet 

 
Abstract: The aim of this study was to determine the differences in the situational-motor skills of volleyball players 
of the Super League and the Serbian Volleyball League. The sample of participants consisted of 50 volleyball players, 
seniors, who competed in the Super League and the Serbian Volleyball League in the 2015/2016 season.The sample 
of measuring instruments numbers five tests used which will be used to evaluate the precision of performing two 
technical-tactical elements in volleyball, including the serve and serve-receive. In order to calculate the differences in 
the situational-motor skills of the volleyball players of the Super League and the Serbian Volleyball League the t-test 
will be used. The results showed that there is a difference in all manifest average levels included variables for 
evaluating situational-motor skiils in volleyball between the samples of elite and subelitevolleyball players of Serbia 
who competed in the 2015/2016 season. 

Key words: differences, situational-motor skills, volleyball players. 
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Abstract: Introduction. Aerobic is a very popular and widely accepted program of physical exercise in the whole 
world and especially in women. Aerobic (aerobic gymnastics) is a program of physical exercise which consits of 
dance steps, free exercise and exercises with resistance which are conducted with appropriate musical 
accompaniment. The programs of aerobic successfully contribute to: the improvement of cardiovascular and 
respiratory system (more efficient heartbeat, better blood circulation, better lung ventilation and their better oxygen 
permeability, strengthening respiratory muscles, etc.), development of more elastic and stronger muscles, increase of 
joint mobility, decrease of blood pressure and decrease of the amount of cholesterol in blood, better coordination and 
ease of movement, better balance, greater dexterity and agility, normalization of body weight with the decrease of 
subcutaneous fat, increase of stamina and greater resistance of fatigue. Methods. In this work, a descriptive method 
of work is used for more detailed display of the principle of development of motor abilities through aerobic methodes 
in fitness. The attempt to present the possibilities of development of motor abilities by usage of aerobic methods 
through a theoretic approach has been presented, as well as the role and significance of aerobic methods in the 
development of motor abilities in fitness. Results. The main goal of aerobic exercise is to increase the maximum 
oxygen that body can use in a certain period of time. Shortly, it depends on the efficient lungs, strong heart and good 
vascular system. HI-LO aerobic wich is described in this work in details uses movements of high (running, jumping..) 
and low (walking...) intensity, i.e. great number of movements form different dance styles, sports of aesthetic-
coordinational character and other, composed in one whole. The basic goal is to improve the health state of an 
organism, to lose weight gain, to strengthen personal image, it has a strogn social effect, intelectual effect, and 
finally, personal pleasure. Conclusion. The results of this research should gain their cote sense, only after they are 
successfuly applid in practice, in work with athletes and and pepole who do it as recreation. The experts for physical 
education, who are professionally or amateurish engaged in fitness centres have huge responsibility, because, 
according to their knowledge, they have to organise and provde conditions for the conduction of this interesting and 
efficient method of work. 

Key words: aerobic exercise, recreation. 

INTRODUCTION 

Aerobic is a very popular and widely accepted program of physical exercise in the whole world and 
especially in women. The very term aerobic is the popular name for aerobic gymnastics which was 
developed ny the actress Jane Fonda through her program of exercise called „Workout“. Aerobic 
(aerobic gymnastics) is a program of physical exercise which consits of dance steps, free exercise and 
exercises with resistance which are conducted with appropriate musical accompaniment (Stojiljkovic 
and co., 2005). Today, diffrent kinds o aerobic are applied in fitness centres, depending on the fact if 
the exercises are done with or without requisites, then on the age of the one who exercises, and also on 
the space for exercising.  

For all the programs is characteristic that they are performed with the appropriate musical 
accompaniment wch detemneshe empo, i.e. intensity of exercise which is very imporant for the proper 
dosage of load.  

If programs of aerobic are properly used, they successfully contribute to: the improvement of 
cardiovascular and respiratory system (more efficient heartbeat, better blood circulation, better lung 
ventilation and their better oxygen permeability, strengthening respiratory muscles, etc.), development 
of more elastic and stronger muscles, increase of joint mobility, decrease of blood pressure and 
decrease of the amount of cholesterol in blood, better coordination and ease of movement, better 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255668236
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balance, greater dexterity and agility, normalization of body weight with the decrease of subcutaneous 
fat, increase of stamina and greater resistance of fatigue. 

Programs of aerobic also have positive effects on the improvement of the mental state of a 
personality. These effects are realized through elimination of psychoemotional tension, improvement 
of general mood, prevention and decrease of anxiety and irritability, increase of tolerance and 
resistance to mental and physical stress, elimination or reduction of depressive states. 

METHODS 

In this work, a descriptive method of work is used for more detailed display of the principle of 
development of motor abilities through aerobic methodes in fitness. The attempt to present the 
possibilities of development of motor abilities by usage of aerobic methods through a theoretic 
approach has been presented, as well as the role and significance of aerobic methods in the 
development of motor abilities in fitness. 

RESULTS 

Aerobic conquered the United States of America at the end of the 1970s, making famous its creator 
– Jane Fonda, very well known around the world then. It was the first sport which did not subject a 
human body to the best result, put put it in the first place – health, condition and beauty – because of 
which it spread around the world very shortly. 

From the beginning of the eighties, a lot of things changed in aerobics – the amplitudes of 
movement decreased, jumps almost disappeared, while the emphasis was put on the quality of 
warming muscles and top methodics (methods and procedures of studying). All that made it more 
popular, massive and healthier sport, and now, not only for the young but also for older people. 

Today, there are a few dozens of kinds of aerobic, while every day, we have new ones, and just the 
wide population of those who do this sport for recreation – and to whom this sport is intended – is the 
one that decides about their success or failure. At the beginning of a new year, aerobic gyms are 
normally full of faithfull fanatics, but there are also those who, at the very last moment – before spring 
and clothes that shows a bit more, decided to work on their body. 

 

 
 
Aerobic refers to a lot of exercises which stimulate the activities of heart and lungs during the 

period of time which is long enough to make useful changes in a body. Typical aerobic exercises are 
walking, running, swimming, cycling and trotting, but there are also meny other. Aerobic offers wide 
choice of different forms of exercise. They have one mutual characteristic: they make people work hard 
and thus need more oxygen. That is what gives them aerobic characteristics. The main goal of aerobic 
exercise is to increase the maximum amount of oxygen which body can use during a certain period of 
time. That is aerobic ability. Shortly, it depends on efficient lungs, strong heart and good vascular 
system. 
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In 1983, Howard and Karen Swartz developed a new competitive sport which is called Sport 
Aerobic. They emphasized the following: the best aerobic exercise for you depends on your level of 
condition. Aerobic exercises are moderate intensity of training which spreads during a certain period 
of time and uses oxygen in this process. Doing aerobic exercise is not only interesting, but also very 
useful for health. 

In Carrie Myers’ edition (April, 2010), we find out that there are people who cannot do a training of 
high intensity, because they might have some health problems. For such people, low influence of 
aerobic training is a precise choice. 

According to Spehar-Podvorac, Hi steps are all those movements where, in one moment, both legs 
are in air, for example, running in one place, running around some space, jumps with both legs coupled, 
scissors, jumps with legs divided and coupled, etc... Low steps are all those kinds of movement where 
one leg is always in touch with the ground.  

HI-LO aerobic – the movements of high (running, jumping...) and low (walking...) intensity are used. 
A great number of movements from different dance styles, sports are used, mixed in one whole.  

 

 

Improving health condition – The decrease of the risk of the development of diabetes, high blood 
pressure, heart desease. Doing sports maintains muscles, bones and tendons in good condition. It helps 
older people feel more vital and motile and impreoves heartbeat. Although the simptoms of heart 
desease do not appear before middle age, this illness is possible to start even in teenage days.Regular 
exercise of 20-30 minutes three times a week can significantly strengthen your cardio vascular system. 
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Weight loss – Aerobic and exercise for strengthening muscles in combination with proper diet can 
help you lose weight. During body activities and doing sports, excessive fat is getting burned while 
muscles are getting stronger. 

Strengthening your image – Sports offer many psychological advantages, but the biggest success 
comes from the improvement of physical appearance. The achievement of results because of physical 
activity strengthens confidence, self-esteem and changes your appearance. 

Social effect – When you enter the work of one of these programs, you will surely get to know a lot 
of new people, find new friends or you might achieve business contacts. Positive and cheerful 
atmosphere that exist duriong the time of doing exercises will have impact on your complete mindset 
and everyone around you will notice how you spread „positive vibrations“.  

Intelectual effect - „Mens sana in corpore sano” – A saying which says that a sound mind is in a 
sound body gets a real sense with us – improve your intelectual abilities by working on your body at 
least three times a week! 

Pleasure- By exercise, you will get new views, you will find a part of yourself that you did not know 
by now. When you completely assimilate with the physical activity, you will enjoy every moment of a 
training and anxiously wait for every next one.  

 

HI & LOW method 

The original form of aerobic without aids is conducted at different intensities. HI (made of the 
English word „high“) is the aerobic of high and LO (made of the English word „low“) is the aerobic of 
low intensity, i.e. their combination HI/LO lives over twenty years, although its popularity declined 
very much because of the occurrence of the new kinds. It is most often conducted with choreography – 
series of connected movements which changes every hour. The assignment of a leader is to lead a 
group in an approachable and simple way, i.e. with optimal methodics to more or less complikated 
choreography.  

It is a combination of periodically changed steps of high (or hi) and low (or low) intensity. Hi steps 
are all kinds of movement where, in one moment, both legs are in air, for example, running in one 
place, running around some space, jumps with both legs coupled, scissors, jumps with legs divided and 
coupled, etc... Low steps are all those kinds of movement where one leg is always in touch with the 
ground, for example, cross step, basic step, V step, touch-step, jumps with spreading legs, etc... Duration 
is about 30 minutes,after what there come exercises of strengthening entire musculature (total body 
toning) or or only some groups of muscles (local body toning). A lesson mandatory ends by static 
streching and relaxing the whole body with the special accent on the previously engaged muscles.  

Hi and Low Aerobic is popular in all the fitness clubs in the world for more than twenty years. This 
form of exercising potentiates good sweating and fat burning. The exercising consists of about 10 
minutes of warming up, 35-40 minutes of intense exercising and 5-10 minutes of cooling the body. It is 
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conducted by a continuous method which influences stregth, respiratory and circulation system. 
Lessons Hi – Low are perfectly formed through combination of movements of arms, legs and the whole 
body. This way, choreography is learned and control and coordination of muscles and movements in 
space.  

Musical tempo higher than 145-150 bits/min stimulates athletes to do march steps faster and thus 
even strogher jumps later. 

One should know how to prepare oneself for Hi-Low  
Not everyone is ina good shape. It is recommended for the exercises to be conducted by variable 

intensity.  
For example: 2 minutes of exercise 2 minutes of march step. It must be practiced during the period 

of 2-3 weeks, gradually increasing the active part for another 5 minutes while keeping 2 minutes of 
march. If breathing is adjusted faster, then it should be started again with a block, with higher intensity.  

This way, the efficiency cardio vascular and respiratory changes will be improved and the body will 
start to adjust in the rhythm of Hi-Low.  

Checking pulse-To much of that is bad for the heart, so you might want to control the puls during 
the exercise. by training, you should bring the heartbeats to 55% of the maximum heartbeat frequency. 
You can control that by the pulse monitor or calculate it by the formula: (220-age)x0,55. At the end of 
the man part of the exercise, check whether the value has not increased over 75% of maximum. During 
the first lesson, the puls can go above the determined scope, but during the period of a month of 
regular exercise, the puls can be decreased to the optimal level.  

 
 
How to determine the type of training that suits you best  
Speak to an expert. Talk with your trainer about your wishes and possibilities.the trainer must take 

into account your current condition, health condition, age, if you belong to a risk group (blood 
pressure, injuries...). 

If you start with an exercise, and you are more than 40 years old, or you are not completely sure 
about your health condition, mandatory do a medical examination. According to all the available data, 
the trainer will determine aerobic exercises, the frequency of training, the duration of the training and 
the intensity of the training, i.e. recommended pulse or training zone for you.  
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Which is that anaerobic zone  
It is a zone of 85% of maximum heart frequency. By that quantity of load, an organism uses energy 

from carbohydrates (in the form of glycogen) stored in muscles for short and demanding activities like 
sprint, jumps, weigthlifting. The intensity is so high that it prevents the ability of muscles to produce 
energy with presence of oxygen, so the level of lactic acid in blood increases. Badly prepared people 
have lower threshold of lactic tolerance (lactates – lactic acid salts).  

The training in anaerobic zone is very often used by athletes-competotirs, who are in extremely 
good physical condition, especially in the interval training for increasing the level of speed stamina. A 
short training of high intensity activates fast muscular fibres and increases the level of lactic tolerance.  

Not without the reason, anaerobic zone is also called a zone of high risk. Maybe it is here where ex-
athletes should be warned to avoid methods of training which they used to use before in sports 
trainings. The exercises of type „deep jumps“, sudden acceleration and changes of direction, jumps on 
one leg, etc. are most common not appropriate for their age and current physical state, so they could 
have detrimental consequences for an organism.  

How often you should exercise - 2 to 6 times a week. Under ideal conditions, for people with very 
week condition, 2 trainings a week will enable certain improvement. For most people, 3 to 5 times a 
week are recommended. The increase of frequency to more than 5 times a week will disable the 
complete recovery which can decrease the immunity of an organism. 

It is important, from week to week, to gradually increase the duration, intensity and frequency of 
training. It should especially be taken into account if you are not prepared, overweight, older or after a 
certain injury or illness.  

When and how increase the load in Hi-Low training  
It is the time for the change of your program of exercise when you feel that previous program is to 

easy, if you notice that, after the finished exercise, your pulse is lower for 6 and more beats than earlier, 
or if you train according to the same programe for 6 and more weeks. Progressive, i.e. continuous 
increase of load in training can be secured in three ways:  

1. By the increase of intensity – only in case if the puls do not cross the zone of safe exercise of 85%  
2. By the increase of duration – increases the duration of exercise without the change of intensity. 

Your heart becomes more endurable by the exercising during a longer period with the same pulse 
(aerobic stable state).  

3. By the increase of frequency – if the time of your recovery reduced, you can plan more frequent 
trainings. The frequency is a very important factor of efficacy of training, i.e. it is better to do two 
trainings of the same intensity 30 minutes each than one training of 60 minutes.  
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Proper technique-is extremely important. A certain movement (for example step in running, 
stroke in rowing...) we repeat for many times. If that kind of movement is technically incorrectly 
conducted, injuries or deformities of a certain part of a body can happen. Thus, if you are not sure 
about the regularity of the technique or you feel suspicious effects of the training, speak to your trainer 
or stop with the training immediatelly!  
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Streaching 
A tired muscle demands dynamic streaching and in every lesson Hi-Lo must be included streaching 

muscles, thigh and lower leg just after the main part and of course, relaxation at the end of a lesson.  

 

Advantages of Hi-Lo aerobics: 
1. Reduces the frequency of heart contractions 
2. More efficient heartbeat and circulation system  
3. Better blood circulation and metabolism in muscles  
4. Adjust too high or too low blood pressure 
5. Improves the resistance to fatigue  
6. Increases the resistance to illnesses  
7. Positively influence blood vessels, reduces the quantity of calcium deposited in blood vessels  
8. Enables the burning of free fatty acids  
9. Relaxes and reduces stress and improves mental balance  
10. Deepens self-esteem and self-confidence. 

 

 

 

CONCLUSION 

Taking into account that even in our conditions, there is a need for this kind of physical exercise 
which can develop certain motor abilities, it is necessary to have proper information about the cardio 
training as relatively new or at least, poorly researched kind of physical activity.  

The results of this research should get its complete sense just after they become successfully 
implemented in practice, in work with athletes and those who do it for recreation. High responsibility 
is on experts from the area of physical culture who are professionally or amateurish engaged in fitness 
centres, because they must, according to their experience, organiye and provide conditions for 
coduction of this interesting and efficient method of work.  
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АЕРОБНО ВЕЖБАЊЕ КАО СРЕДСТВО РЕКРЕАЦИЈЕ 

 
Коцић Јадранка, Петровић Лана, Игњатовић Елвира 

 
Сажетак: Увод. Аеробик је веома поуларан и широко прихваћен програм телесног вежбања у целом свету и 
то нарочито код жена. Аеробик (аеробна гимнастика) је програм телесног вежбања који се састоји од 
плесних корака, вежби обликовања и вежби са отпором које се изводе уз одговарајућу музичку пратњу 
Програми аеробика успешно доприносе: побољшању рада кардиоваскуларног и дисајног система 
(ефикаснијем раду срца, бољој циркулацији крвотока, бољој вентилацији плућа и њиховој бољој 
пропустљивости за кисеоник, јачању дисајних мишића, итд), развијању еластичнијих и снажнијих мишића, 
повећању покретљивости у зглобовима, снижењу крвног притиска и снижењу количине холестерола у 
крви, бољој координацији и лакоћи покрета, бољој равнотежи, већој спретности и окретности, 
нормализацији телесне тежине уз смањење поткожног масног ткива, повећању издржљивости и већој 
отпорности на замор. Методе. У овом раду примењен је дескриптивни (описни) метод рада за детаљнији 
приказ принципа развоја моторичких способности кроз аеробик методе у фитнесу. Представљен је 
покушај да се кроз теоријски приступ представе могућности развоја моторичких способности кроз 
употребу аеробик метода, као и улога и значај аеробик метода у развоју моторичких способности у 
фитнесу. Резултати. Главни циљ аеробног вежбања је да повећа максималну количину кисеоника које тело 
може да утроши у току одређеног времена. Укратко, она зависи од ефикасних плућа, снажног срца и доброг 
васкуларног система. HI-LO аеробик који се детаљније описује у раду користи покрете велког (трчање, 
скакање...) и ниског (ходање...) интезитета, тј велики број кретњи из различитих плесних стилова, 
спортова естетско-координационог карактера и осталих, састављених у једну целину. Основни циљ је 
побољшање здравственог стања организма, губитак сувишних килограма, јачање сопственог имиџа,има 
јак социјални ефекат, интелектуални учинак, и у коначном, лични ужитак. Закључак. Резултати овог рада 
треба да добију свој целовити смисао тек ако се успешно примене у пракси, у раду са спортистима и 
рекреативцима. Велика одговорност је на стручњацима из области физичке културе, који су 
професионално или аматерски ангажовани у фитнесс центрима, јер они треба, да на основу својих 
сазнања, организују и обезбеде услове за спровођење овог занимљивог и ефикасног метода рада. 

Кључне речи: аеробно вежбање, рекреација. 

 

http://www.scribd.com/doc/39097488/Fitness-I-deo
http://www.livestrong.com/article/544062-high-impact-aerobics-vs-low-impact/
http://www.osijek-online.com/vijesti/clanak1006-1-0455
http://www.beogradac.com/KORISNO/aerobni-trening.html
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ВРЕМЕНСКА СТРУКТУРА ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ И 
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У НЕКИМ ГРАДОВИМА СРБИЈЕ1 

 

Марковић Милош, Бокан Божо, Добријевић Слободанка, Ђурић Саша, Живковић Милена 
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Србија 

 
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК УДК: 371.3::796 
COBISS.SR-ID 255679244  
 
Сажетак: Настава физичког васпитања је још увек најорганизованији масовни систем обухватања деце и 
младих физичким активностима, а уколико је она добро организована њен допринос се огледа у томе што 
млади вежбајући на часовима физичког васпитања могу да повећају укупно време бављења физичком 
активношћу током дана. Предмет истраживања у овом раду је временска структура часа, као 
иактивност ученика и наставника на часовима физичког васпитања у неким градовима Србије.Циљ рада је 
био утврђивање временске структуре часа и ангажованости ученика и наставника на часу физичког 
васпитања. У раду је примењен метод дескриптивне анализе уз коришћење објективно прикупљених 
података на часовима физичког васпитања. Податке су прикупили обучени посматрачи применом 
инструмента SOFIT (McKenzie, 1991), током 73 школска часа, који су реализовани у основним и средњим 
школама на територији Београда, Краљева, Бајине Баште, Горњег Милановца, Новог Сада и Ниша. На 
часовима физичког васпитања реализован је одговарајући програм за ученике 5. и 7. разреда основне школе 
(n=45) и 2. разреда средње школе (n=28). Добијени подаци су најпре обрађени поступцима дескриптивне 
статистике, затим су применом анализе варијансе (АНОВА) тестиране разлике у резултатима између 
градова. Резултати истраживања су показали да је просечно апсолутно време часа 37 минута, што 
представља искоришћеност од 82% времена од предвиђених 45 минута. Просечно активно време вежбања 
на часовима је износило 17,3 минута. Часовису по фазама били подељени на четири дела: уводну, 
припремну, основну и завршну фазу, а праћено је појединачно трајање сваке фазе као и активно време 
вежбања у свакој фази.Што се садржаја часа тиче ученици су највише времена провели у игри (12,8 мин.), у 
организацији часа (11,9 мин.), у вежбању (7,6 мин.) и обучавању (3,7 мин.). Наставник је највише времена 
провео посматрајући ангажовање ученика (12,6 мин.), дајући информације ученицима (12,2 мин.), 
организујући час (7,5 мин.), демонстрирајући (3,3 мин.) и бодрећи ученике (1,7 мин.). Поређењем резултата 
између испитиваних часова у горе поменутим градовима, дошло се до закључка да је активно време 
вежбања на часовима значајно дуже у школама на територији Београда и Краљева у односу на часове који 
су реализовани на територији Бајине Баште, Горњег Милановца и Ниша. 

Кључне речи: Час физичког васпитања / апсолутно време часа / активно време вежбања / садржај часа / 
педагошка активност наставника 

УВОД 

У данашње време човек зна много о корисности физичке активности за одржавање и 
побољшање здравља уопштекао и о свим повољним ефектима које она носи. Какав утицај она 
има на ниво липида у крви, телесну композицију, кардиоваскуларну издржљивост и слично, 
доказано је истраживањима која се баве овом проблематиком (Sallis, McKenzie, Alcaraz, Kolody, 
Faucette, & Hovell, 1997). Овом знању много је допринео и технолошки развитак са својим 
позитивним особинама, али је са собом донео и неке негативности као што је седентарни начин 
живота. Седентарни начин живота подразумева да људи немају довољно физичке активности у 
току дана. У прилог овој тврдњи говоре истраживања (Dunbar, 1992; Miles, 2007), где се наводи 
да око 60-70% популације развијених земаља не остварује минимални ниво физичке 
активности препоручен у циљу одржавања здравља и енергетског баланса. Савремени начин 

                                                             
1 Истраживање је извршено у оквиру пројекта: „Ефекти примене физичке активности на локомоторни, метаболички, 
психосоцијални и васпитни статус популације Републике Србије“, који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. (Број пројекта: 47015). 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255679244
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живота не само одраслих, већ и младих широм света карактерише недовољна физичка 
активност и нездрава исхрана. Због свега наведеног значај организоване физичке активности је 
још већи.  

Најчешће се као највећи разлози због којих је велики број младих данас недовољно физички 
активно наводе континуирано опадање физичке активности и вежбања у породици, затим у 
широј друштвеној заједници, као и смањене могућности за свакодневно физичко вежбање деце 
у школама (Hardman & Marshall, 2005; Trudeau & Shephard, 2008). Број гојазне деце је у порасту 
као и деце са прекомерном телесном тежином о чему говори велики број истраживања у свету и 
код нас (Mirilov & Bjelica, 2004; Nikolić, Milutinović, Stojanović, Gligorijević, & Cvetković, 2006). 
Научно је доказано да физичка активност у млађем узрасту доприноси хармоничном развоју 
детета, припрема га за напор у физиолошком погледу, помаже у одржавању пропорција између 
телесног и психичког оптерећења, учествује у његовом изграђивању умешности коришћења 
слободног времена у младости и зрелом добу (Ostojić, Stojanović, Veljović, Stojanović, Međedović, & 
Ahmetović, 2009). Познато је да је физичка активност врло важан фактор у превенцији од разних 
негативних утицаја током сазревања младих, као што су деликвенција и разне врсте зависности 
(Pate, Trost, Levin, & Dowda, 2000). Због седентарног начина живота који је све више 
распрострањен и међу младима, данас у развијеним земљама Европе и Америке влада тренд и 
пропаганда здравог и активног начина живота. У њима се све више придаје значај улози наставе 
физичког васпитања у промовисању здравог начина живота и здраве исхране. Аутори који се 
баве овом проблематиком, као један од главних чинилаца у формирању позитивног односа 
младих према физичком вежбању и спорту јесте настава физичког васпитања, односно 
позитиван став и однос ученика према настави физичког васпитања (Carlson, 1995; Ennis, 1996; 
Portman, 1995; Robinson, 1990). Поред формирања позитивних ставова ученика према физичком 
вежбању, сматра се да у току наставе физичког васпитања ученици треба да овладају са што 
више знања и вештина које ће им омогућити да имају активан и здрав начин живота у каснијем 
животном добу, али такође се сматра да и у току самих часова физичког васпитања ученици 
треба да буду што активнији (Siedentop & Van der Mars, 2004). 

Настава физичког васпитања је још увек најорганизованији масовни систем обухватања 
деце и младих физичким активностима, којима се врши одређени утицај на организам 
(Вишњић, Јовановић, & Милетић, 2004). Уколико је добро организована, њен допринос се огледа 
у томе што деца и млади вежбајући на часовима физичког васпитања могу да повећају укупно 
време бављења физичком активношћу у току дана. Аутори који се баве проучавањем физичке 
активности код деце (Pate, Trost, Levin, & Dowda, 2000; Strong и сар., 2005) препоручују 
минималних 30 до оптималних 60 минута бављења неком физичком активношћу у току једног 
дана. Кроз програм Healthy People 2010, амерички научници препоручују свакодневну наставу 
физичког васпитања која би се састојала од часова у којима би ученици требало да буду 
ангажовани активностима умереног и високог интензитета, и то најмање 50% од укупног 
трајања часа. И на нашим просторима вршена су истраживања која су указивала на неопходност 
увођења свакодневне наставе физичког васпитања у школске програме (Ђураковић, 1973; 
Станојевић, 1965). 

Велики значај који има искоришћеност времена часа физичког васпитања на допринос 
задовољења потребе за кретањем, може се посматрати са два аспекта: први је трајање часа или 
тзв. апсолутно време часа, а други активно време вежбања. Под трајањем часасе подразумева 
време од доласка ученика у простор за телесно вежбање, до одласка ученика на следећи час. 
"Апсолутно време часа" је врло непоуздан показатељ за суд о педагошким ефектима часа 
телесног вежбања. Задатак наставника је, да се добром организацијом часа и одговарајућом 
ангажованошћу добије што веће активно време вежбања (Вишњић, Јовановић, & Милетић, 
2004). 

У радовима старијег датума (Juras & Stela, 1968; Аруновић, Новаковић, & Томић, 1979; 
Здански, 1986; Иванић, 1969; Лучић, 1975; Мишковиц, 1978; Станојевић, 1965) активно време 
вежбања износило је око 9 минута (од најмање 7 до највише 15 минута), док је у радовима 
новијег датума та вредност износила од 13 до 19 минута (Chow, McKenzie, & Louie, 2008; T. L. 
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McKenzie и сар., 2006; T. L. McKenzie, Sallis, Prochaska, Conway, Marshall, & Rosengard, 2010; 
Марковић, Бокан, Макић, & Николић, 2013; Марковић, Бокан, Ракић, & Тановић, 2012)(Tабела 1). 
У већини радова апсолутно време часа се не разликује много између аутроа и његово трајање је 
најчешће испод 40 минута.  

 
Табела 1: Упоредни приказ резултата истраживања активног и апсолутног времена вежбања домаћих и 

страних аутора на класично организованом часу. 

Аутор 
Активно време 

вежбања (мин.) 

Апсолутно 
време вежбања 

(мин.) 

Станојевић (1965) 9 36,3 

Јурас и Стела (1968) 7 - 9 
 

Иванић (1969) 9 40,4 

Лучић (1975) 12,3 33–42 

Мишковиц (1978) 16,4 
 

Аруновић и сар. (1979) 13,2 М / 9,3 Ж 
 

Здански (1986) 7 – 10 
 

Levin et al. (2001) 13,5 33,0 

McKenzie (2006) 13,9 37,3 

McKenzie et al. (2010) 16,6 34,5 
Chow et al. (2008) 15,8 31,7 

Марковић и сар. (2012) 19,2 36,7 

Марковић и сар. (2013) 17,7 37,0 

 
Предмет истраживања у овом раду је временска структура часа, као и активност ученика и 

наставника на часовима физичког васпитања у неким градовима Србије.  
Циљ рада је био утврђивање временске структуре часа и ангажованости ученика и 

наставника на часу физичког васпитања применом инструмента SOFIT.  

МЕТОДE 

У овом раду примењен је метод дескриптивне анализе уз коришћење објективно 
прикупљених података на часовима физичког васпитања уз примену инструмента SOFIT. 
Добијени подаци су најпре обрађени поступцима дескриптивне статистике, затим су применом 
анализе варијансе (АНОВА) и LSD post hocтестом тестиране разлике у резултатима између 
градова, након чега је извршена компаративна анализа добијених резултата са сличним 
домаћим и страним истраживањима.  
Узорак испитаника 

Инструмент SOFIT је примењен на часовима физичког васпитања на узорку од 73 школска 
часа. Од укупног броја часова, 19 је одржано у Београду, 15 у Краљеву, 14 у Нишу,по 13 у Бајиној 
Башти и Горњем Милановцу и 5 у Новом Саду. Истраживање је спроведено током априла и маја 
2011/2012 и 2012/2013 године. Претходно припремљени посматрачи бележили су активност 
ученика, садржај часа и педагошку активност наставника применом инструмента SOFIT. На 
часовима физичког васпитања реализован је одговарајући програм за ученике 5. и 7. разреда 
основне школе (n=45) и 2. разреда средње школе (n=28).  
Узорак варијабли 

Варијабле које су праћене у овом раду су временска структура часа, активност ученика, 
садржај часа и понашање наставника.  

Активност ученика је кодирана од 1 до 5, с тим што су кодови од 1 до 4 означавали да је 
ученик био пасиван. Код 1 је означавао да је ученик лежао, код 2 ученик је седео, код 3 да је 
ученик стајао, а код 4 да је ученик ходао. Код 5 је означавао да је ученик био активан.  
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Садржај часа је бележен преко седам кодова SOFIT-a. Код „М“ „menagment“ (организација 
часа) означава организацију часа. Код „K“ се односи на знање ученика, како на општа знања из 
простора физичког васпитања тако и на знања везана за моторичке способности (снагу, брзину, 
издржљивост, координацију, флексибилност) (T. McKenzie, 2009). Код „F“„fitness“ (вежбање) се 
кодира време посвећено активностима чија је главна сврха да побољшају општу кондицију 
појединца побољшањем кардиоваскуларне издржљивости, снаге или флексибилности. Ово 
укључује вежбе обликовања, дугопругашко трчање, вежбе за побољшање координације, 
тестирања, вежбе за загревање и вежбе за опуштање. Код „S“ „skill practice“ (умења) се кодира за 
време посвећено вештинама са главним циљем њиховог усавршавања (на пример, изучавање 
форми покрета, вежбање дриблинга, плесни кораци, вежбе на греди). Такође, укључује и време 
које је посвећено проширењу и усавршавању вештина у примењеним условима (у оним 
условима у којима се научена вештина користи) и током којих има доста инструкција и 
понављања. Код „G“ „game play“ (игра) представља време посвећено примени вештина у игри 
или такмичарско окружење када ученици учествују без великог удела професора. Код „О“ „other“ 
(остало) се кодира када ученици из неког разлога напусте простор за вежбање, нпр. оду да 
попију воду или оду до тоалета.  

Активност наставника је кодирана уз помоћ шест кодова. Код „P“ „promotes fitness“ 
(промовише вежбање), се бележи када професор физичког васпитања бодри и подстиче 
ученике, такође када наставник довикује слогане и гестикулира током извођења вежби од 
стране ученика. Код „D“ „demonstrates fitness“ (демонстрира вежбу) се кодира када наставник 
ученицима демонстрира одређену вежбу. Код „М“ „menagment“ (организација часа) се кодира 
када наставник прозива ученике, поставља справе за извођење одређених вежби, дели ученике 
на групе, говори о задацима који ће се радити на том часу. Код I „instructs generally“ (општа 
упутства) се кодира када наставник предаје, описује или даје повратне информације ученицима 
везане за укупан садржај физичког васпитања (развој вештина, технику, тактику, правила...), 
али без физичког ангажовања. Код „O“„observes“ (посматра) се кодира када наставник посматра 
читаво одељење, групу или појединца. Да би се овај код забележио наставник мора да посматра 
током читавог интервала и да не буде укључен ни у једну другу активност која се кодира. Код 
„T“ „other task“ (други задаци) се кодира када се наставник бави пословима који нису у никаквој 
вези са његовим/њеним обавезама према датом одељењу. Нпр. чита новине, напушта 
вежбаоницу да би се срео са особљем школе, или телефонира. Да би се овај код забележио 
наставник мора да се бави другим пословима током целог посматраног интервала. 
Инструменти истраживања 

SOFIT (Sistem for Observing Fitness Instruction Time) је инструмент који је првобитно 
коришћен за вредновање програма који се користе за школовање наставника физичког 
васпитања, али и за што бољу процену и опис активности ученика на часу физичког васпитања 
у зависности од различитих садржаја часа. Нешто касније, он се развија у посебан инструмент, 
који се користи за процену физичке активности ученика у школама на часовима физичког 
васпитања (T. L. McKenzie, Sallis, & Nader, 1992). То је свеобухватни систем или инструмент који 
омогућава процену нивоа физичке активности ученика, садржаја часа и активност наставника 
током трајања часа. 

SOFIT представља директно посматрање часова од стране обучених посматрача и коришћен 
је за процену квалитета часова физичког васпитања у преко 1000 школа у САД. Посебна пажња у 
систему SOFIT-а је стављена на кодирање нивоа физичке активности ученика и одабраних 
фактора средине (нпр. садржаја часа и понашања наставника), а који су повезани са 
могућностима ученика да буду физички активни и физички спремни. 

У табели 2. је дат скраћени формулар инструмента SOFIT, а за детаљнији опис инструмента 
треба погледати рад (Марковић, Бокан, Ракић, & Тановић, 2012), или сајт activelivingresearch.org. 
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Табела 2: Скраћени формулар за кодирање параметара инструмента SOFIT 

Интервали 
Активност 

ученика 
Садржај часа Понашање наставника 

1 1 2 3 4 5 M K P F S G O P D I M O T 
2 1 2 3 4 5 M K P F S G O P D I M O T 

 
Сви подаци су обрађени у програму SPSS 20.0 и добијени су основни дескриптивни 

показатељи (минимална и максимална вредност, средња вредност, стандардна девијација и 
коефицијент варијације) за посматране варијабле у овом истраживању. Такођеје коришћена 
анализа варијансе (АНОВА) да би се утврдило да ли постоји разлика између школа у 
испитиваним градовима. Након ове анализе урађена је накнадна анализа LSD post hoc, да би се 
утврдило између којих група (градова) постоји разлика у посматраним варијаблама. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Анализом посматраних часова дошло се до података да је просечно апсолутно време часа 
37,0 минута, док је просечно активно време вежбања на часу износило 17,3 минута(Табела 3).  

Иако губитак од 8 минута по часу (час је у просеку трајао 37 од 45 минута) на први поглед не 
изгледа тако велики, на годишњем нивоу се због овога изгуби 13 часова. Јасно је да час не може 
увек да траје предвиђених 45 минута због тога што ученици треба да дођу у простор за вежбање 
и да се пресвуку, а мали одмори у школи трају 5 минута. Такође, након часа физичког 
васпитања, ученици треба да се пресвуку и да се врате у своју учионицу на следећи час. 
Међутим, и у овим случајевима наставник би требао да се потруди да губитак времена буде 
најмањи могући, а у случајевима када је час физичког васпитања планиран као први или одмах 
после великог одмора губитак времена би требао да буде минималан. 

Податак да апсолутно време часа износи 37 минута је сличан са подацима до којих су дошли 
Станојевић (1965), Лучић (1975), Марковић и сар. (2012) и Марковић и сар. (2013). Сви ови 
аутори су дошли до податка да часови не трају колико је предвиђено већ између 33 и 42 минута. 
Вредности до којих су дошли страни аутори су још ниже и износе од 32 до 35 минута (Chow, 
McKenzie, & Louie, 2008; Levin, и сар., 2001; T. L. McKenzie, и сар., 2006; T. L. McKenzie, и сар., 2010). 

 
Taбела 3: Основни дескриптивни показатељи анализираних часова укупног узорка (n=73) 

 Искоришћеност 
времена на часу фв-а 

Мин. вр. 
(мин.) 

Макс. вр. 
(мин.) 

Средња вредност 
(Стандардна девијација) 

(мин.) 

Коефицијент 
варијације (%) 

Апсолутно време часа 30,0 43,2 37,0 (3,1) 8,4% 
Активно време часа 8,6 24,8 17,3 (3,5) 20,2% 

 
Када је реч о активном времену вежбања просечна вредност на часовима који су посматрани 

износила је 17,3 минута (Табела 3). Ова вредност је већа у односу на вредности до којих су 
дошли домаћи аутори који су се бавили овом проблематиком, чији резултати се крећу у опсегу 
од 7 до 16 минута (Аруновић, Новаковић, & Томић, 1979; Здански, 1986; Иванић, 1969; Лучић, 
1975; Мишковиц, 1978; Станојевић, 1965). Међутим, добијене вредности су ниже у односу на 
вредности које су добијене употребом инструмента SOFIT које су аутори овог рада спровели у 
претходним истраживањима када је активно време вежбања износило скоро 18, односно преко 
19 минута (Марковић, Бокан, Макић, & Николић, 2013; Марковић, Бокан, Ракић, & Тановић, 
2012). Овакви резултати говоре у прилог томе да се са повећањем узорка смањује активно 
време вежбања. 
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Веће вредности активног времена вежбања на посматраним часовима се могу објаснити 
периодом школске године у којима је истраживање спроведено. Запажено је да су резултати у 
истраживањима која су рађена пре 20 до 40 година показала знатно мање активно време 
вежбања у току часау односу на радове новијег датума. Узрока вероватно има више, али је 
сигурно да методологија која је примењена у овом раду је знатно стабилнија и поузданија. С 
друге стране, истраживачи који се унапред најављујууозбиљавају вођење часова,а тимеутичу на 
добијене резултате за разлику од ненајављене посете. То такође потврђује, да наставници у 
суштини могу да воде изузетно квалитетне часове по садржају и нарочито по активном времену 
вежбања. 

У табели 4. дати су основни дескриптивни показатељи активног времена вежбања у 
испитиваним градовима. Оно што се јавља као специфичност у резултатима који су добијени на 
узорку испитиваних школа, јесте појава статистичке значајности у резултатима активног 
времена вежбања између испитиваних школа у Београду, Краљеву, Бајиној Башти, Горњем 
Милановцу, Нишу и Новом Саду (Табела 4).  
 

Табела 4: Основни дескриптивни показатељи активног времена вежбања у испитиваним градовима 

Град 
Број 

чаова 
Мин. вр. 
(мин.) 

Макс. вр. 
(мин.) 

Сред. вред. (ст. 
дев.) (мин.) 

Коефицијент 
варијације(%) 

Београд 19 10,3 24,8 19,2 (3,6) 18,7% 
Краљево 15 15,3 22,4 18,7 (2,1) 11,2% 
Бајина Башта 13 11,8 20,3 15,5 (2,7) 17,4% 
Горњи Милановац 13 9,7 23,1 16,4 (3,4) 20,7% 
Ниш 14 8,6 21,3 15,0 (3,8) 25,3% 
Нови Сад 5 15,8 20,2 17,4 (1,8) 10,3% 

 
Применом анализе варијансе (ANOVA) дошло се до податка да постоји разлика у активном 

времену вежбања између школа у посматраним градовима. У табели 5. приказани су подаци 
теста ANOVA. Уз накнадну примену LSD post hoc теста, констатовано је постојање разлика 
између укупне активности ученика из Београда у поређењу са ученицима из Бајине Баште, 
Горњег Милановца и Ниша, као и између ученика из Краљева и Бајине Баште, Горњег 
Милановца и Ниша (што је приказано у Табели 6). 

 
Табела 5: Тест АНОВА – поређење активног времена вежбања између школа по градовима 

  
Сума 

квадрата 
df 

Ср. вредност 
квадрата 

F Значајност 

Активно време  
Између група 206,382 5 41,276 4,048 0,003 
Унутар група 683,157 67 10,196   
Укупно 889,539 72    

  
Табела 6: Резултати LSD post hoc теста између школа по градовима 

Град 
Краљево 

Бајина 
Башта 

Г. Милановац Ниш Нови Сад 

Београд 0,870 0,011* 0,018* 0,000* 0,272 
Краљево 

 
0,025* 0,042* 0,002* 0,350 

Бајина Башта 
  

0,672 0,582 0,371 
Горњи Милановац 

   
0,278 0,548 

Ниш 
    

0,161 

 
Највеће вредности активног времена вежбања у школама на територији Београда се могу 

објаснити чињеницом да су часови посматрани у школама са којима Факултет спорта и 
физичког васпитања Универзитета у Београду има најбољу сарадњу и у којима студенти 
Факултета имају методичку праксу, што говори о квалитету наставе физичког васпитања. 
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Поред апсолутног времена часа и активног времена вежбања праћена је и структура часа као 
и активно време вежбања у свакој од појединачних фаза. Коришћен је четворофазни модел часа 
који подразумева следеће фазе: уводну, припремну, основну и завршну(Матић, 1978). Добијени 
подаци су приказани у Табели 7. По питању трајања појединих фаза часа домаћи теоретичари и 
методичари физичког васпитања имају врло сличне ставове (Вишњић, Јовановић, & Милетић, 
2004; Матић, 1978; Полич, 1953). Из тог разлога у Табели 7. дате су референтне вредности према 
Поличу. 

 
Табела 7: Основни дескриптивни показатељи структуре часа и активног времена вежбања по фазама часа 

укупног узорка (n=73) 

Фаза 
Референтне вр. (по Поличу)  
Трајање/  
Активно време 

Мин. вред. 
(мин.) 

Макс. 
вред. 

(мин.) 

Ср. вред. 
(ст. дев.) 

(мин.) 

Коефицијент 
варијације (%) 

Уводна фаза 

Референтне вр.     3 - 5   

Трајање 1,7 8,0 4,1 (1,6) 39,0% 

Активно време 0,4 4,4 2,0 (0,9) 45,0% 

Припремна 
фаза 

Референтне вр.     до 7   

Трајање 0,0 11,5 5,0 (2,1) 42,0% 

Активно време 0,0 9,7 4,0 (1,8) 45,0% 

Основна 
фаза 

Референтне вр.     до 32   

Трајање 15,1 33,8 26,2 (4,1) 15,6% 

Активно време 3,3 19,2 10,9 (3,6) 33,0% 

Завршна 
фаза 

Референтне вр.     до 5   

Трајање 0,0 5,8 1,8 (1,3) 72,2% 

Активно време 0,0 1,8 0,6 (0,5) 83,3% 

 

Када се погледа временска слика посматраних часова (n=73) уочљиво је да се просечне 
вредности трајања појединих фаза крећу у оквиру теоријских вредности. Добијени подаци о 
временској структури часа су слични са подацима Станојевића (1965) који је на посматраним 
часовима утврдио да су просечна времена фаза часа, следећа: уводна – 4,00 минута, припремна – 
5,43 минута, основна – 29,16 минута и завршна – 0,57мин. У претходном истраживању аутора 
овог рада такође је праћено активно време по фазама часа, и резултати су врло слични 
(Марковић, Бокан, Макић, & Николић, 2013). Када се посматра активно време вежбања ученика 
у свакој фази у односу на трајање фазе часа уочљиво је да су у припремној фази ученици 
активни 80% времена. Овај податак се може објаснити тиме да у овој фази највише доминира 
фронтални облик рада, кроз вежбе обликовања. У оваквој организацији часа сви су ученици 
активни истовремено што доводи до повећања активног времена вежбања. Када се посматрају 
резултати који се односе на главну фазу часа уочљиво је да активно време вежбања износи 
нешто преко 38% од трајања фазе. У овој фази се користе различити облици рада, па активно 
време вежбања опада.  

Када су у питању варијабле које се односе на садржај часа и понашање наставника поређење 
можемо извршити са подацима до којих су дошли страни аутори и истраживањем које су 
спровели Марковић и сар. 2012. и 2013. године. Анализом посматраних часова укупног узорка 
дошло се до податка да су ученици у просеку највише времена провели у игри 12,8 мин. по часу 
што није изненађујуће с обзиром на период школске године када је истраживање спроведено. 
Поред реченог, мора се констатовати да су у школама Горњег Милановца и Новог Сада знатно 
више коришћени елементи спортских игара што је произвело изузетно висок ниво 
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коефицијента варијације. То је вештачки изазвало нехомогеност резултата у школама Горњег 
Милановца и Новог Сада у односу на остале школе из испитиваних градова. Већина нових 
садржаја је обрађена, тако да су ученици научене садржаје усавршавали и примењивали их у 
игри. Ученици су 7,6минута по часу провели вежбајући. Затим, највише времена након игре је 
утрошено на организацију часа 12 минута. Оволика минутажа може бити објашњена 
разноврсним садржајима који упражњавају различити разреди, па наставници морају да 
постављају и распремају справе, затим одређено време се утроши на прозивање ученика. У 
школама које немају тако добре услове за рад ученици одређено време проведу чекајући у реду 
за извршење одређеног моторичког задатка. У овом времену ученици нису били активни, што 
даје простор за повећање активног времена вежбања, уколико се овај сегмент часа сведе на 
најмању могућу меру. Учећи нове садржаје (умења), ученици су у просеку провели 3,7 минута. 
Слушајући излагање наставника о општим знањима, ученици су утрошили 0,8 минута, а у 
осталим активностима 0,3 минута (Табела 8). Ови подаци су слични са подацима до којих је 
дошао McKenzie (McKenzie et al., 2006), у коме су ученици у игри провели 9,3 минута, у 
организацији часа 9,4 минута, вежбајући 10,2 минута, а у обучавању вештина 1,5 минута. У 
другом истраживању које је спровео исти аутор (McKenzie et al., 2010), утврђено је да је време 
утрошено на организацију часа износило 9,6 минута, време утрошено на игру 10,9 минута, 
време утрошено на вежбање 7,1 минут, а да је време утрошено на обуку вештина 4,3 минута. У 
истраживању Chow и сарадника (2008) утврђено је да су ученици у организацији часа провели 
5,5 минута, слушајући излагање наставника 5,5 минута, вежбајући 6,3 минута. Време утрошено 
на обуку вештина износило је 10 минута, а на остале активности 0,5 минута (Chow, et al., 2008). 

 
Табела 8: Основни дескриптивни показатељи варијабли везаних за садржај часова укупног узорка (n=73) 

Варијабла 
Мин. вред. 

(мин.) 
Макс. вред. 

(мин.) 
Ср. вред. (ст. дев.) 

(мин.) 
Коефицијент 

варијације(%) 
M 2,8 32,6 12,0 (5,8) 48,3% 
К 0,0 2,4 0,8 (0,6) 75,0% 
F 0,9 17,9 7,6 (3,4) 44,7% 
S 0,0 14,9 3,7 (3,6) 97,2% 
G 0,0 28,9 12,8 (7,9) 61,7% 
O 0,0 1,3 0,3 (0,3) 100,0% 

 
Легенда: „М“ – организација часа, „К“ – знања, „F“ – вежбање, „S“ – умења, „G“ - игра „O“– остало. 

 

Када се посматрају варијабле које описују садржај часа по фазама часа видимо да у уводној 
фази часа доминира вежбање (2,3 минута), што је и очекивано, јер се ученици обично загревају 
трчањем и вежбама у кретању. На другом месту је организација часа (1,7 минута), а то је време 
које наставник обично потроши на прозивање ученика и на објашњавање шта ће се радити на 
часу. У припремној фази часа доминира вежбање (4 минута), што је очекивано, јер су у овој фази 
часа доминантан садржај вежбе обликовања. Што се основне фазе часа тиче доминантан 
садржај на посматраним часовима представља игра (12,4 минута), што је већ објашњено у 
претходном делу текста, док је на другом месту организација часа (8,2 минута). Ово време у 
основној фази часа је изгубљено време које би наставник требало да смањи на најмању могућу 
меру чиме би добио простор за повећање активног времена вежбања. У завршној фази часа, која 
је уједно и најкраћа фаза, доминира организација (1,3 минута) где ученици обично распремају 
справе које су коришћење у основној фази часа и где наставник сумира активности од тог дана. 
У досадашњим истраживањима садржај часа по фазама није праћен тако да не постоје резултати 
са којима је могуће извршити поређење. 
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Табела 9: Садржај часа по фазама часа 

Фаза часа M K F S G O 

Уводна 1,7 0,0 2,3 0,0 0,1 0,0 

Припремна 0,7 0,0 4,0 0,0 0,2 0,0 

Основна 8,2 0,6 1,0 3,7 12,4 0,3 

Завршна 1,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 

 
Легенда: „М“ – организација часа, „К“ – знања, „F“ – вежбање, „S“ – умења, „G“ - игра „O“– остало. 

 
Када је реч о активности наставника анализом резултата укупног узорка дошло се до 

податка да је наставник највише времена у просеку провео посматрајући активност ученика, 
12,6 минута по часу, затим дајући општа упутства 12,2 минута, организујући час 7,5 минута, 
демонстрирајући вежбе 3,2 минута, промовишући вежбање 1,7 минута и обављајући остале 
задатке 0,4 минута (Табела 10). Велика вредност времена коју је наставник провео дајући општа 
упутства може се објаснити тиме да се та активност кодирала када је наставник давао упутства 
групи ученика или појединачном ученику. Јако висок ниво коефицијента варијације код 
варијабле посматрања ученичке активности је исти као код резултата из табеле 4. У школама у 
Горњем Милановцу и Новом Саду неколико часова на којима су ученици доста времена провели 
у игри, наставник је њихову активност посматрао. Такође, велики проценат коефицијента 
варијације код варијабли демонстрирања и осталих задатака се може објаснити врло малим 
просечним временом ових варијабли, па активност наставника на појединим часовима која је 
била значајно већа код ове две варијабле је проузроковала велики проценат коефицијента 
варијације. Ови подаци се не разликују превише од података до којих су дошли Chow и 
сарадници (Chow, et al., 2008). Они су утврдили да наставник највише времена проводи дајући 
информације ученицима 18,7 минута, организујући час 6,0 минута, демонстрирајући вежбе 3,2 
минута, промовишући вежбање 2,7 минута, посматрајући активност ученика 1,2 минута. Ови 
подаци се разликују од података до којих су дошли Keating и сарадници (Keating, Kulinna, & 
Silverman, 1999). По њиховом истраживању наставник највише времена проводи дајући 
инструкције, скоро 23 минута, организујући час 6,2 минута и посматрајући 3 минута. 

 

Табела 10: Основни дескриптивни показатељи варијабли везаних за понашање наставника укупног 
узорка (n=73) 

Варијабла 
Мин. вред. 

(мин.)  
Макс. вред. 

(мин.)  
Ср. вред. (ст. 
дев.) (мин.) 

Коефицијент 
варијације(%) 

P 0,0 8,1 1,7 (1,5) 88,2% 
D 0,2 15,3 3,2 (2,9) 90,6% 
I 2,5 26,8 12,2 (5,9) 48,4% 

M 2,3 19,6 7,5 (3,2) 42,7% 
O 1,4 30,7 12,6 (8,1) 64,3% 
T 0,0 1,8 0,4 (0,4) 100,0% 

 
Легенда – „P“ – промовише вежбање, „D“ – демонстрира вежбу, „I“ – општа упутства, „M“ – организација 

часа, „O“ – посматра, „T“ – други задаци. 
 

Када се посматрају варијабле које описују понашање наставника по фазама часа видимо да у 
уводној фази часа доминира организација (1,6 минута), и давање упутстава (1 минут). Ове 
вредности су очекиване, јер наставник у овој фази часа прозива ученике и говори о томе шта ће 
се све радити на предстојећем часу. У припремној фази часа активност наставника је врло 
разноврсна, јер наставник и овој фази и даје упутства (1,9 минута) и посматра активност 
ученика (1,3 минута), демонстрира вежбе (0,8 минута). У основној фази часа у оквиру 
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испитиваног узорка наставник је највише времена провео посматрајући активност ученика (10 
минута) и дајући упутства (8,7 минута). Високе вредности варијабле која се односи на 
посматрање активности ученика је очекивана обзиром на активност ученика у истој фази. У 
завршној фази наставник је највише времена провео у организацији. 

 

Табела 11: Понашање наставника по фазама часа у минутама 

Фаза часа P D I M O T 

Уводна 0,0 0,2 1,0 1,6 1,2 0,0 

Припремна 0,2 0,8 1,9 0,8 1,3 0,1 

Основна 1,1 1,5 8,7 4,1 10,0 0,6 

Завршна 0,1 0,1 0,5 1,0 0,1 0,0 

Легенда – „P“ – промовише вежбање, „D“ – демонстрира вежбу, „I“ – општа упутства, „M“ – организација 
часа, „O“ – посматра, „T“ – други задаци. 

ЗАКЉУЧАК 

Анализом добијених података се дошло до резултата да просечно „апсолутно време“ часа 
износи 37 минута. Када је реч о активном времену часа просечна вредност на посматраним 
часовима износи 17,3 минута. Поређењем активног времена вежбања међу ученицима 
различитих градова, уочава се веће активно време вежбања у школама Београда у односу на 
остале посматране градове. Резултати везани за садржај часа показују да су ученици највише 
времена провели у игри 12,8 минута, док су 7,6 минута по часу провели вежбајући, на 
организацију часа утрошено је 12 минута. Учећи нове садржаје (умења) ученици су у просеку 
провели 3,7 минута, слушајући излагање наставника о општим знањима 0,8 минута и у осталим 
активностима 0,3 минута. Када је реч о активности наставника анализом резултата укупног 
узорка дошло се до податка да је наставник у просеку највише времена провео посматрајући 
активност ученика 12,6 минута по часу, затим дајући општа упутства 12,2 минута, организујући 
час 7,5 минута, демонстрирајући вежбе 3,2 минута, промовишући вежбање 1,7 минута и 
обављајући остале задатке 0,4 минута. 
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TIME STRUCTURE OF PHYSICAL EDUCATION CLASS IN PRIMARY AND 

SECONDARY SCHOOLS IN SOME SERBIAN CITIES  
 

Marković Miloš, Bokan Božo, Dobrijević Slobodanka, Đurić Saša, Živković Milena 
 
Abstact: Physical education is still the most organized system of mass inclusion of children and young people in 
physical activity. If it is well organized, its contribution is reflected in the fact that young people are practicing in 
physical education classes can increase the total time of their sports activities during the day.The object of this study 
is the time structure of class, as well as activities of pupils and teachers in physical education classes in some cities in 
Serbia. The aim of this study was to determine the time structure of class and engagement of pupils and teachers 
during physical education class.Method of descriptive analysis was applied, using data collected during physical 
education classes.Data were collected by trained observers using the instrument SOFIT (McKenzie, 1991), during 73 
classes, which were implemented in primary and secondary schools in Belgrade, Kraljevo, Bajina Basta, Gornji 
Milanovac, Novi Sad and Nis. Appropriate programs for pupils of the 5th and 7th grades of elementary school (N = 
45) and 2ndgrades of high school (N = 28) were implemented during physical education classes. The collected data 
were processed using descriptive statistical methods and then using the analysis of variance (ANOVA) the differences 
in results between cities have been tested. The results showed that the average time of class was 37 minutes, which 
represents an 82% utilization of the time of the planned 45 minutes. Theaverage active exercise time during class 
was 17.3 minutes. Theclasses were divided into four parts: introductory, preparatory, primary and final phase,  and 
each phase time was measured, as well as active exercise time in each phase. In term of class contents, pupils have 
spent most of the time in game (12.8 min), class organization (11.9 min), in exercise (7.6 min) and learning (3.7 
min). The teacher has spent most of the time watching the involvement of pupils (12.6 min), giving information to 
pupils (12.2 min), organizing class (7.5 min), demonstrating (3.3 min), and encourage the pupils (1.7 min). 
Comparing the results between the tested classes in the above mentioned cities, came to the conclusion that active 
exercise time was significantly longer during the classes at schools in Belgrade and Kraljevo in relation to the classes 
at schools of Bajina Basta, Gornji Milanovac and Nis. 

Key words: physical education class, absolute class time, active exercise time, class contents, teacher's pedagogical 
activity. 
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Сажетак: Суочени са све присутнијим незаразним болестима које су у директној корелацији са 
некретањем, „Партизан“ Србије 1971. године покреће акцију „Сви на снег“ као део покрета „Здрав и 
способан“ под мотоом: „Заразимо се Зимом Зарад Здравља“ из које су се изродили многи садржаји као што 
су Сајам размене и продаје ски опреме, препознатљив као позната сајамска приредба EXPO-ZIM. Едуковано 
је преко 500 учесника скијања, аниматора спортско-рекреативних активности на снегу, лидера у Спорту 
за све, ски излета, викенда и седмодневних боравака, Зимска бајка, Фестивал дечије зимске рекреације, па 
све до националних Ски фестивала који, поред такмичарског, има и едукативни карактер (бесплатна 
школа скијања, еколошке акције, стручне трибине и сл.). Као завршни догађај акције „Сви на снег“ 
осмишљен је Ски фестивал Спорта за све Србије. Ове 2017. године се одржава Јубиларни 25. Ски фестивал 
Спорта за све који је пре неколико година прерастао у међународни догађај, а 2018. године ће Копаоник 
бити домаћин 14. Европских Компанијских зимских спортских игара. 

Кључне речи: зимске манифестације у Србији, „Партизан“, Спорт за све, Ски фестивал 

ТРАДИЦИЈА 

Када говоримо о традицији стручно конципираних 
програма зимских активности у Спорту за све у Србији, 
морамо се вратити неколико деценија уназад. Дакле оне 
постоје дугоод 1971. године, а зачеци су утемељени у 
програмина још из времена „Партизана“ Србије – Савеза за 
спортску рекреацију,чији је програмски и превни наследни 
Асоцијација Спорт за све Србије. Обе организације 
карактеришу изузетна активност 45-огодишњег постојања 
програма зимских активности свим нивоима организовања и 
деловања. 

Организација Партизан којој је на оснивачкој Скупштини 
1952. године у Љубљани поверено да се бави физичком 
културом свих грађана а о тој улози и значају говорили су 
највећи државни функционери а посебну вредност бављења 
масовном физичком културом дао је тадашњи председник 
СФРЈ, Јосип Броз Тито својим писмом које је упутио 
члановима организације Партизан у лето 1959. године са 
Бриона: 

Полазећи од незадовољавајућег стања у физичкој култури 
у Србији а ослањајући се на пуну подршку највишег државног 
руководства, „Партизан“ усваја мере за његово 
превазилажење и конципира нове моделе организованости, 
активности и програма који су у функцији здравља нације. 
Мимо редовног чланства, програмира садржаје од 
националног интереса чему су подршку дале све тада водеће 
друштвене организације са нивоа Републике: 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255683084
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- Савез Социјалистичке омладине Србије; 
- Савез Синдиката Србије; 
- Конференција Социјалистичког савеза радног народа Србије; 
- Савез организација за физичку културу Србије СОФК 

 
У оквиру тих мера „Партизан“ као носилац активности, нуди 

садржаје: излета, логоровања, оријентационог кретања, обуке 
пливања, скијања и друге по моделу Трим покрета у Европи. 

Поред „Партизана“, који је проглашен за основног носиоца и 
координатора, овај концепт је пружио шансу и другим спортским и 
спортско-рекреативним организацијамакоје су у већем или мањем 
обиму креирале активности масовне физичке културе односно 
спортске рекреације али су се у програму препознале и: бројне 
радне организације, школе, Културно уметничка друштва, 
Југословенска народна армија, феријалне дружине, извиђачке, 
планинарске и друге организације.  

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Ови програми су подстакли бржи развој физичке културе како у граду тако и на селу. Граде 
се трим стазе, стазе здравља, трим кабинети (претече теретана и фитнес центара) и слично. 

Потписују се Договори од општег друштвеног интереса о покретању програма „Олимпијских 
сеоских игара“, акцијама „Научимо да пливамо“, „Тражимо најбољу месну заједницу у спортској 
рекреацији“ и покрету „Здрав и способан“. 

 

  
 

Сви ови програми су имали задатак да промовишу позитивне вредности свакодневног 
физичког вежбања са амбицијом да те поруке допру до сваког становника Србије без обзира на 
то да ли живи у селу или граду. 

Ефекти ових програма су немерљиви. У сеоским срединама кроз програм „Олимпијских 
сеоских игара Србије“ значајно је унапрежена спортска инфраструктура и захваљујући њима 
многе месне заједнице и школе у селима добиле су савремене спортске објекте и опрему, а не 
мали број постојећих спортских колектива клицу зачећа је добио припремајући се за ОСИС. 

Посебно треба истаћи акцију „Научимо да пливамо“ у оквиру које је обучено овој вештини 
неколико стотина хиљада непливача у Србији.  

Такмичарски карактер акције „Тражимо најбољу месну заједницу у спортској заједници“ је 
као свеобухватан програмски задатак допринео идеји омасовљења целог покрета физичке 
културе у Србији, полазећи од чињенице да највећи део слободног времена грађани проводе у 
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окружењу становања те да је месна заједница добро место за задовољење потреба у области 
физичке културе, а месна заједница је и јединица која треба да ствара услове за испуњење тих 
потреба.  

Међу акцијама од општег друштвеног интереса посебно место има Покрет „Здрав и 
способан“. Његов задатак је био да промотивно пропагандним порукама подстиче грађане свих 
узраста и оба пола да слободно време проводе у природи и укључе се у садраје као што су: 
„Ходајте људи“, „Трчи ради здравља“, „Сви на бицикле“, „Пливајте људи“, „Кренимо стазама 
рекреације“, „И на води дани – здрави насмејани“,„Какав сан – вежбати сваки дан“ и др. 

 

 
 
Покрета „Здрав и способан“ се својим садржајима прилагођавао годишњим добима, односно 

временским условима али су они били прихватљиви свим популацијама становништва, али 
тако да је све почињало у пролеће са акцијом Све се креће у пролеће“, настављало „Летњом 
рекреацијом на води“, и „Сиђи на реку“, „Физички активни у јесени“ и завршавало акцијом „Сви 
на снег“ конципираном као 4 „З“ проф. др Миливоја Баће Матића: „Заразимо се Зимом Зарад 
Здравља“. 

Идеја је била да користећи сва пропагандна средства (тв, радио, промо филмови, брошуре, 
флајери, постери, дневна и недељна штампа, електронски портали) промовишу зимске 
активности у функцији здравља и укаже на широку лепезу манифестација и догађаја почев од 
места становања преко оближњих излетишта, клизалишта, зимских скијашких центара, па све 
до едуковања кадрова који ће носити акцију на целој територији Србије. 

Као прва претпоставка за успешно остваривање акције „Сви на снег“ била је омогућити 
грађанима повољнију набавку опреме и реквизита неопходних за учешће у програму (скије, 
ципеле, санке, клизаљке, одећу, рукавице, наочаре и сл.). Идеју проф. др Живојина-Жике 
Живановића „Партизан“ Србије је организовао и реализовао у сарадњи са „Партизаном“ 
Београда као „размену спортске опреме“ са поруком„Краће за дуже, уже за шире“. Прва размена 
је организована у Дому Синдиката1972. године. Онаје превазишла сва очекивања по 
успешности. У потрази све већим и већим простором селила се првоу Дом Омладине, а потом у 
СЦ Ташмајдан, СЦ Вождовац на Бањици, Факултет за физичку културу па све до Београдског 
сајма која је већ више од 25 година респектабилна приредба „EXPO–ZIM“. По том моделу, поред 
Београда, организовали су се вашари размене и опреме у организацији савеза и друштава 
„Партизан“, и у многим другим градовима Србије (Ужицу, Ваљеву, Чачку, Зајечару, Бору, 
Лесковцу, Кладову, Новом Саду, ...). Неки спортски и зимски центри у Србији,охрабрени нашим 
искуством, организовали су сличне пословне акције размене. 
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Битан услов за остваривање акције „Сви на снег“ био је едуковање кадрова који ће радити на 
реализацији.Ради јединственог и унифицираног приступа акцији штампана је брошура 
„Партизанова школа скијања“. 

 

 
У припреми зимске сезоне организовани су семинари за аниматоре и реализаторе 

активности на снегу. Процењује се да је кроз програм едуковања у трајању од десетак година, 
прошло више од 500 наставника и професора физичке културе из организација „Партизан“ и 
школа, студената Факултета за спорт и физичко васпитање и сличноСедмодневни курсеви су 
одржавани најчешће на Копаонику, али било их је и на Дивчибарама, Златибору, Старој 
планини, Голији, Златару, Локвама код Берана и Бјеласици код Колашина. Ови кадрови су 
касније били носиоци многих зимских боравака и манифестација орагнизација „Партизан“ и 
школа. 

Поред боравка на снегу у месту становања, зимске активности обележиле су: 
 Једнодневни и викенд програми на снегу, 
 Седмодневни дечији фестивал зимске рекреације у организацији Спорта за све Београда 

(Дивчибаре, Тара, Златибор, Брзеће), 
 Зимска Бајка – седмодневни боравак деце на снегу уз обуку скијања, клизања, игре на 

снегу, вечерња анимација и сл., 
 Сусрети српских земаља (Јахорина), 
 Ски фестивали СР Југославије и Србије. 
 
У свим овим манифестацијама су, поред организације „Партизана“ Београда, Ниша, 

Власотинца, Бора, Кладова, Лесковца, Зајечара, Ваљева, Панчева, Чачка, Ужица, Новог Пазара и 
др., значајно учествовале и планинарско-смучарске организације, феријални савези и друштва, 
школска спортска друштва и многи други. 
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Захваљујући бројним манифестацијама, акција „Сви на снег“ је попримила масовни карактер. 
Изграђене су бројне стазе (поред Копаоника, Стара планина, Златибор, Златар, Гоч, Дивчибаре, 
Голија, Црни врх, Тара, Јабука, обновљена стаза у Кошутњаку у Београду) и уз 
њихинфраструктурни и смештајни капацитети који чине програмску понуду и активности на 
снегу прихватљивијим. 

Као завршни чин акције „Сви на снег“ у Србији 1992. године осмишљен је програм Ски 
фестивала на којем су сумирани резултати акције, организовани стручни скупови, рекреативна 
такмичења на снегу и у хотелу и сл. 

 

 
 

Ски фестивал Србије је 1994. попримио Национални карактер и организацију је преузео 
Савез за спортску рекреацију Југославије уз подршку Савеза за рекреативни спорт Србије и 
Савеза за спортску рекреацију Црне Горе. Национални фестивали од 1994. године (Југославије и 
Србије и Црне Горе) су се одржавали прво на Бјеласици (1994-2003) па потом сво време на 
Копаонику (2004- ), Упоредо са одржавањем националног Ски фестивала одржавали су се и 
републички фестивали на Копаонику (1992-1993) Брезовици (1994-1996) а после тога јос две 
године на Власини (1997-1998). Данас се одржава само један на Копаонику.У свом 25-
огодишњем трајању Ски фестивал Спорта за све Југославије а потом Србијепопримио је 
међународни карактер. На њему, поред Србије, узму учешће рекреативци-такмичари из 
Румуније, Бугарске, Црне Горе, Македоније, Турске, Словеније, Републике Српске, ... 

Овде треба истаћи и да је у оквиру Ски фестивала на Бјеласици 1996. године, а на предлог 
колеге Младена Паруна одржано прво званично такмичење у сноуборду на територији СР 
Југославије. 

Данас фестивал представља значајан међународни догађај а програм поред такмичарског 
дела у алпским дисциплинамаслалом, велеслалом и паралел слалома, обухвата и друга 
рекреативна такмичења на снегу (санкање, фудбал, одбојка, ски сафари…).У програму Ски 
фестивала значајно место имају игре на снегу и акција „Кош за чист Коп“ која се реализује у 
сарадњи са RECAN фондацијомкоја се бавирециклажом лименки за пиће те на том плану 
доприносимо еколошкој функцији очувања природе. 

Процењујући значај акције „Сви на снег“ и њен допринос очувању здравља за време Ски 
фестивала организују сеи бесплатна школа скијања за све заинтересоване учеснике. 
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У сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања из Београдаза сво време постојања 

Ски феста организују се: курсеви за аниматоре активности на снегу и курсеви за лидера у 
Спорту за све. Значајан део фестивала представљала је и Стручна трибина на којој се сваке 
године расправља о актуелним темама из живота Спорта за све која је захваљујући сарадњи 
Факултетом за спорт и физичко васпитање из Лепосавића. прерасла је у врло посећенуи на 
високом стручном нивоу организовану стручну Научну конференцију. 

 

 
 
Значај свих ових манифестација препознавало је и подржавало Министарство омладине и 

спорта Републике Србије и на њима су нам чести гости били актуелни министри са 
сарадницима. 

Радећи на реализацији свих поменутих догађаја а и оних који нису овде апострофирани, 
наша организација је учврстила свој углед и афирмацију зимских активности што је 
резултирало и добијању домаћинске улоге за организацијуЕвропских Компанијских зимских 
спортских игара 2018. године. 
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WINTER EVENTS IN SERBIA FROM "PARTIZAN" TO ASSOCIATION SPORT 
 FOR ALL SERBIA 

 
Marsenić Dejan, Vešović Filip 

 
Abstract: Faced with the increasingly dominating non-communicable diseases that are directly correlated with 
sedentery life, "Partizan" Serbia in 1971 is launching a campaign "All in the snow" as a part of the movement 
"healthy and capable" under the motto: "Get winter under your skin for heath"from which they spawned many 
events such as fair trade and sale of ski equipment, known as a famous fair called EXPO-ZIM. Trained over 500 
participants skiing, animation sports and recreational activities on snow, the leader in Sport for all, ski trips, 
weekend and seven-day stays, The Winter's Tale, Children's Winter Festival of recreation, to the National Ski Festival 
which, in addition to the competition, has educational character (free ski school, environmental campaigns, expert 
panels, etc.). As the final event of the campaign "All in the snow" Ski Festival of Sport for all Serbia is designed. This 
year in March 2017 will be held 25th jubilee festival Ski Sport for all who a few years ago has grown into an 
international event, and Kopaonik will be hosting the 14th European winter games of company sport in March 2018. 

Key words: winter events in Serbia, "Partizan", Sports for All, Ski Festival 
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NAZIVI KARATE-DO KATA I NJIHOVO ZNAČENJE 

 
Momčilović Vladimir, Momčilović Zoran 
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STRUČNI ČLANAK                              UDK: 796.853.26.015 
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Sažetak: Autori u radu daju vreme nastanka pojedinih majstorskih kata. Zapravo, izlažu didaktičko 
sistematizovanje od nastanka kata do danas. Ispostavlja se da su majstorske kate starije i predhode takozvanim 
učeničkim Heian No 1-5, kao i Teki No 1-3. Pouzdano se zna kada su nastale pojedine kate, kao na primer Taiki Joko 
No 1-3 i ko ih je kreirao. Neosporno je da su kate bazične karate vežbe. Vremenom one su menjale svoju formu i 
suštinu. Za njihovu današnju upotrebnu vrednost u Šotokan Ryu i Kaze Ha stilu vrlo su značajne karate reforme koje 
su usledile u XIX i XX veku. U radu se daju osnovne razlike koje su u osnovi shvatanja tradicionalnog (Budo) sistema 
vežbanja i modernog sportskog načina uvežbavanja i takmičenja u katama. Autori predlažu stare načine vežbanja 
sa primenom (Ibuki) disanja, kao i osnovne principe u vežbanju kata kao što su: 1. Omote, 2. Ura, 3. Go i 4. Ura-Go. U 
radu se daju nove ideje u obučavanju i metodskim postupcima kako mladih karatista, tako i onih koji se takmiče. 
Kroz nekoliko ideja izlaže se kompletni princip Bunkai načina uvežbavanja kata. 

Ključne reči: Karate-do, kate, nazivi kata, metode treniranja. 

UVOD 

Era modernog karatea vezuje se za ime Funakoši Gičina (Funakoši, G. 1973). To vreme je 
karakteristično po velikoj karate reformi. Zbog toga, kod tradicionlista, uglavnom samuraja i svojih 
savremenika, otac modernog karatea nije bio omiljen. Po toj reformi i njegovom nadimku Šoto, svakako 
i prepoznatljiv način na koji je on i njegovi sledbenici vežbali karate prozvan je stil Šoto-kan, (Funakoši, 
G. I sar. 1988). 

Ovim, karate reforma nije završena, naprotiv, ona je zapravo započela. Sin Funakošijev, Yošitaka, 
kao i njegovi savremenici i sledbenici Egami, a kasnije i Teiđi Kase, daju nemerljiv doprinos novim 
reformama. Ovde se nameće jedno nezaobilazno pitanje: Da li reforma sama po sebi donosi nešto što je 
kvalitativno bolje, savremenije i praktičnije? Naizgled ovo lako i rutinsko pitanje traži jedan opsežan i 
duboki i sistematski pristup, samoj reformi i svakako da otvara niz drugih ne samo za karate-do, nego i 
za ceo budo sistem značajnih pitanja. Odgovore na pitanja možemo dobiti na dvojaki način. Jedan od 
puteva vodi nas na lična iskustva i direktnim dugogodišnjim kontaktom sa Teiđi Kazeom i drugim 
značajnim japanskim karate instruktorima. To je put prakse, ali sem njega svakako vrlo značajan je i 
put savremene nauke koja može odgonetnuti dileme o uvođenju savremenih metoda u karate trening, 
posebno u učenju novih motoričkih formi i u razvoju mišljenja. Potkrepljenje u ovom smislu nalazimo u 
empirijskim istraživanjima i ulozi zapostavljene desne hemisphere mozga. Ovakav pristup daje 
značajne promene u shvatanju I (Lukman, 1999). 

METODЕ 

U radu će biti koršćene deskriptivna i istorijska metoda. Takođe, će biti predložen metod 
uvežabavanja kata, koji se u nastavi fizičkog vaspitanja i u sportskom treningu zove metod praktičnog 
vežbanja (Momčilović, Z. 1988, Momčilović, Z. i Momčilović, V. 2013). 

REZULTATI SA DISKUSIJOM 

Nazivi karate kata imaju dublju simboliku izraženu u svojim nazivima i nazivima samih tehnika 
koje se koriste ne samo u katama već i u karate borbi. Ono što je od posebnog značaja u nazivima kata 
nije sadržana površna simbolika istočnjačke filozofije i religije (Zen Budizma i Šintoizma) već jedan 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255772172
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dublji metafizički smisao iz kojeg se može izgraditi filozofija borenja i smisao ličnog života I 
egzistiranja. 

Smisao izražen u nazivu Taikyoku, Ići do kraja ili Do krajnjih granica, znači, vežbati maksimalnim 
i submaksimalnim opterećenjem. Suština poruke izražena u nazivu Heian sastoji se u karakterima reči 
He i An. U prevodu prvi zanači smiren, a drugi stabiln. U dubljem značenju prevodi se kao smiren 
(stabilan) um. Značenje naziva Teki je Gvozdeni jahač. Značenje naziva Kanku dai je Pogled u nebo 
ili Pogled u prazninu i td, (Jorga, I., Jorga, V. i Đurić, P. 1968). 

 
Taiki Yoku No 1-3 
Kate je kreirao Yošitaka Gičin, sin Funakoši Gičina, neposredno pred II Svetski rat. U takmičarskom 

smislu nikada nisu bile interesantne i privlačne za takmičare zbog svoje jednostavnosti. U njima 
dominiraju za početnike relativno jednostavne tehnike, od stava to je Zenkucu-dači (Prednji stav) i 
ručna odbranbena tehnika Gedan-bari. Od ručnih napadačkih tehnika dominira udarac rukom napred 
Oi-zuki. Međutim, u didaktičko metodičkom smislu vrlo su značajne i njihova suština proizilazi iz 
značenja njihovog imena. Taikyoku znači Ići do kraja ili do krajnjih granica, (Karate Bilten, 1998, 
1999, 2001.). 

Smisao njihovog kreiranja bio je u tome što su one imale za zadatak da kod početnika uglavnnom 
izazovu „psiho-fiziološki“ stres. 

 

 
Slika 1: Početni položaj i završni položaj udarca. Slika preuzeta iz Funakoši, G. (1973) 

Ovim se zapravo ističu metode vežbanja, pri tome prvenstveno misleći na maksimalnu 
eksplozivnost, brzinu, snagu efikasnost. Ove kate svojom jednostavnošću reprezentuju sve principe 
Karate-Doa. Sasvim je jasan njihov metafizički smisao. Kod starijih i iskusnijih vežbača one su imale 
smisao vraćanja u ravnotežu vežbački duh, korekciju tehnike i simbolizovale su zatvaranje „vežbačkog 
kruga“ i stalnog „vraćanja istog“. Posebno ističemo da ove kate imaju veliku kreativnu mogućnost. 
Primera radi navodimo neke od mogućnosti kako se mogu vežbati: 

1. Mogu se vežbati sa svim bazičnim blokovima zatvorenom rukom, a ima ih ukupno devet. Prvi 
način ovog vežbanja je po nivoima regijama koje blokovi pokrivaju: Đodan nivo, odnosno 
zaštita glave. To su blokovi: 
a. Age uke, 
b. Soto uke đodan (Spoljni visoki blok podlaktom), 
c. Tate uke. 

2. Takođe se mogu uvežbavati sa blokovima zatvorenom rukom koji pokrivaju grudni koš i trbuh, 
takozvani čudan blokovi. A tu sopadaju: 
a. Otoši uke, 
b. Uči uke, i 
c. Soto uke čudan 

3. Treća mogućnost je uvežbavanje sa niskim (gedan) blokovima zatvorenom rukom. A to su: 
a. Gedan barai, 
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b. Haraj uke, iz pozicije đodan kamae (ruka podignuta u gardu iznad glave),  
c. Joko Haraj uke. 

U daljem sledu didaktičko metodičkih uputstava (Zdanski, I. i Galić, M. 2002), sve karate kate mogu 
se vežbati: 

a. Na način kako su one kreirane od svojih autor, a to znači da uvek počinju na kanonsko šablonski 
način (na primer: Sve tri Taiki Jou, kao i sve pet Heina kate počinju na levu stranu). 

b. Ura (japanski izraz Ura znači pogled u ogledalo) način uvežbavanja počinje na suprotnu stranu, 
tj. Ako je bilo na levu onda uvežbavanje počinje na desnu staranu.  

 
Heian No 1-5 
Njihov stari kineski naziv su Pinan. Sistematizovao ih je Funakoši Gičin. Smatra se da je njihove 

arhaične forme vežbanja, razvio u forme u kojima se danas uvežbavaju Itosu, jedan od Funakošijevih 
učitelja, koji je takođe učio i njegovog sina Yošitaku. Pogrešno se smatra da je Yošitaka učio karate od 
svoga oca, koji neosporno da je imao velikog uticaja na njegovo karate formiranje, (Karate Bilten, 1998, 
1999, 2001.). Yošitaka je imao dvojicu učitelja koji su neosporno imali presudni uticaj na njegov karate 
razvoj. To su bili stari Budo majstori Itosu i Azato, . Oni su bili kompletni poznavaoci Budo veština, 
izmeću ostalog i izvrsni poznavaoci kendoa, (Nitobe, I. 1985).  

 

 
 

Slike 2: Stav hejsoku-dači; Slika preuzeta iz Funakoši, G. (1973) 

 
Teki No 1-3 
U Teki katama No 1-3 sve vreme dominira Kiba-dači stav. Kiba-dači stav se odlikuje velikom 

stabilnošću u frontalnoj (čeonoj) ravni jer je širina stava uglavnom dve širine kukova vežbača, stopala 
su paralelna a kolena teže u polje. Velika stabilnost u frontalnoj ravni i dominacija Kiba-dači stava 
dolazi zato što su sve tri Teki kate predviđene za borbu sa protivnicima kada su vežbaču koji se brani 
leđa zaštićena zi 

One su se nekada nazivale predmajstorskim katama, iako je ovladavanje njima podrazumevalo i 
zahtevalo veliko majstorstvo. 
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Heian Oyo 
Kao što je Taiki-joku kate kreirao Jošitaka Funakoši, sin Funakoši Gičina, kao jednu didaktičko 

metodičku potrebu i time popunio veliku šupljinu kod početnika. Tako se javila jedna didaktičko 
metodička praznina posle apsolviranja učeničkog staža i znanja i bila je jedna potreba o povezivanju 
fundamentalnih Heina 1-5 kata sa majstorskim, a posebno sa kaknku dai katom. Katu je kreirao Teiđ 
Kaze, kao sintezu i kombinaciju svih pet Heian kata. Ona je tako sintetizovana da ključni elementi 
pojedine heian kate uklapaju se sa ključnim elementima ostalih heian kata. njen značaj ogleda se i u 
njenoj dužini, ona postaje poseban izazov za vežbače jer fizički i fiziološki opterećuje vežbače jer je 
mnogo duža od svih predhodnih kata. Može se smatrati da je „most“ u pristupu ostalim majstorskim 
katama. a poebno kati Kanku dai. 

 
Đion  
Đion je stara kineska kata. Njen embusen, odnosno linija kretanja i izvođenja kate podseća na 

ratničku strategiju kineskog generala Điona. kasnije je transformisana, na okinavljanski način 
vežabanja da bi potom dobila današnju formu pod uticajem i transformacijom Šotokan instruktora. 

 
Kanku dai 
Njeno staro okinavljansko značenje je Kvanku. Sa konstituisanjem Šoto-kan stila dobija tehničku 

doteranost, čistije, duboke i duže stavove i današnju formu najčešćeg izvođenja na takmičenjima. 
Promenjeno je njeno okinavljansko ime i ona se danas zove Kanku-dai, što u prevodu znači „Kata 
izlazećeg sunca“, ili „pogled u prazninu“.  

Ova kata se u didaktičkom smislu praktikuje posle vežbačke ovladanosti Heian, Teki, Đion i Basai-
dai i Heian Oyo kata, tako da ona zapravo predstavlja sintezu bazičnih karate tehnika i uvod u više 
karate majstorstvo. Puna je simbolike, od njenog pripremnog položaja do simboličkog značenja skoro 
svakog njenog elementa. Njenom simbolikom ne umanjuje se njen praktični značaj, već je vrlo važna u 
daljem razvojnom putu karatista. 

NAČINI PRAKTIČNOG VEŽBANJA 

Načini praktičnog uvežbavanja kata ima metodičko-didaktički smisao baš onako kako su kate ovde 
izložene. 

Kao jedan mogući vid uvežbavanja kata predlažemo jedan stari (arhaični) načnin vežbanja sa 
primenom (Ibuki) disanja, kao i osnovne principe u vežbanju kata kao što su:  

Omote način vežbanja koji se karakteriše time što se kata uvežbava na način kako se ona izvodi i na 
taktmičenjima. Šta to znači? Primera radi sve Taiki-joku i Heian kate počinju prvom tehnikom na levu 
stranu na koju se nadovezuju sve ostale karate tehnike. 

Ura način izvođenja kate je “obrnuti”, ako izvođenje kate na primer započinje na levu stranu, sada 
katu počinjemo da izvodimo tako što prvi pokret započinjemo na desnu stranu na koji se nadovezuju 
sve ostale karate tehnike.  

Go način uvežbavanja karate kate ogleda se na taj način što se kata izvodi unazad. Primera radi, ako 
prvi elemenat započinje na levu stranu  

Ura-Go način je uvežbavanje karate kate na “obrnuti” naič, samo što se svi elementi takođe 
uvežbavaju izuvodeći se unazad. 

Ovakav način treninga daje nam mogućnost da koristimo sintetičku metodu treniranja (Kragujević, 
G. 2005. Momčilović 2013.), izvođenja kate u celosti, iako u savremenim sportovima dominira analitički 
način treninga. Međutim, navedeni načini daju nam mogućnost za razvoj desne hemisfere mozga na šta 
nas upućuju istraživanja Rodžera Spirija dobitnika nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu, za 
izučavanje “podeljenog mozga”, koja do nas dolaze preko L. Lukmana (1999) i potkrepljuju ovakve 
načine treniranja. 

Ovim je ostvaren dominantni princip postupnosti, gde se primenjuju poznata Distervegova 
didaktička pravila postupnosti (Z. Momčilović, 2008: 149): 
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a) Od poznatog ka nepoznatom, 
b) Od lakšeg ka težem, 
c) Od jednostavnijeg ka složenijem i 
d) Od bližeg ka daljem. 
 
Sledeći korak daljeg metodičkjog usavršavanja je primena Ibuki disanja. On se izvodi na četiri 

osnovna načina: 
a) Normalni udah, normalni izdah, 
b) Brzi udah, spori izdah, 
c) Spori udah, brzi izdah i  
d) Brzi udah, brzi izdah.  
 
Način ovog disanja izvodi se na taj način što se stvara osećaj da se vazduh spušta u stomak, koji se u 

Budu sistemu naziava Tanden, i znači deo donjeg stomaka, preciznije locirano nekoliko santimetara 
ispod pupka. Podsetimo ipak, da vazduh nije moguće da siđe u trbušnu duplju, jer je toraks pregrađen 
prečagom (dijafragma) od tabdomena, već se samo stvara takav osećaj. Taj deo Tandena, gde se 
“spusta vazduh” u japanskim borenjima nazivaju “Rezervoar energije”. 

 Ono što se egzaktno zna je da takav način disanja stimuliše nervus vagus. čime se blagotvorno utiče 
na srčanu kesu (perikardium) i želudac. Takođe dijafragma ovakvim načinom disanja i pomeranja 
prema unutrašnjim organima, koji su smešteni u trbuhu blagotvorno vrši masiranje i prokrvavljenje.  

 Ovaj način disanja ima direktni uticaj na harmonizaciju leve i desne hemisfere, iako, je desna 
hemisfera uslovno rečeno za karate-do trening “značajnija”. 

ZAKLJUČAK 

Velik broj naziva karate kata, a i same kate, vuku svoje poreklo iz Kine. Karate reforme koje su 
usledile sa pojavom Funakoši Gičina, njegovog sina Jošitake, potom, Egamija i na kraju sa Teiđi Kaseom 
dovele su do efikasnosti, funkcionalnosti karate tehnika i skraćivanja obuke, koja je prilagođena 
savremenom načinu života. Međutim, te reforme usledile su na osnovama obuke koju su praktikovali 
instruktori Itosu, Azato, Macamura, Harada, Mijagi i dr. Ti arhajični načini uvežbavanja i te kako se 
mogu uklopiti I naći svoje mesto u savremenom trningu I obuci mladih karate sportista. To je u velikoj 
meri u metodici obuke dovelo do novih ideja kako u uvežbavanju kata tako i u strategiji koja se koristi 
u karate borbi. U prilogu ovoga mnogo nam može pomoći sgvatanje Rodžera Spirija u ulozi desne 
hemisphere mozga, (Lukman, L. 1999). Sve ove ideje, ispostavlja se, nastale jako davno su prvenstveno 
u trdicionalnim karate formama, iako u to vreme nisu imale egzaktno objašnjenje, koje dans imaju u 
sve većoj meri. Duboko smo ubeđeni da baš takav tradicionalni arhaični pristup ima mesta u 
savremenom sportu. Ovakvu tvrdnju potkrepljujemo time što u nekim savremenim sportovima, na 
primer sportske igre (fudbal, rukomet, ragbi, američki fudbal i dr), možemo prepoznati elemente 
borenja, kao što su padovi, sudari tela o telo ili tela o podlogu, startovi na telo ili pojedine delove tela. 
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NAMES AND MEANINGS OF KARATE DO-KATAS 

 
Momčilović Vladimir, Momčilović Zoran 

 
Abstract: The authors of this paper give a review of certain master katas. Moreover, the katas are didactically 
systematized from their inception to this day. Certain older master katas are the predecessors of the so called 
student’s katas such as Heian No 1-5, as well as Teki No 1-3. For katas such as Taiki Joko No1-3, the time of inception 
and creator are well-known. The basis of karate as a martial art are the aforementioned katas. Furthermore, these 
have changed both their form and content. The reforms dating back to the 19th and 20th century can be considered 
crucial for their practical value in Shotokan Ry and Kaza Ha styles. This paper reviews the basic differences which 
are at the basis of understanding the traditional (Budo) system of martial art practice and the manner in which 
katas are practiced, as well as competition-wise. In addition to that, the authors recommend the old styles of practice 
with the application of Ibuki breathing, as well as other basic principles in kata practice, such as: 1. Omote, 2. Ura, 3. 
Go and 4. Ura-Go. This paper presents innovative ideas applicable to training and methodical approach to karate 
with young competitors, as well as recreational practitioners. The complete guidebook to the Bunkai practice style of 
katas is presented in the paper. 

Key words: karate-do, katas, kata names, practice methods. 
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Сажетак: Увод. Додатна физичка активост у облику организованог тренинга, према већини досадашњих 
истраживања (Нићин, 2008; Петковић, 2007) повећава позитивне ефекте како телесног развоја тако и 
базичних моторичких спосбности. Добро познавање моторичких способности спортиста може бити 
оријентир и путоказ у ком правцу треба усмерити селекцију и тренажни процес. Различите спортске 
дисциплине одређују развој различитих моторичких способности, те би за сваки спорт требало 
дефинисати њихове стандарде. Моторичке способности су подложне временским променама, услед чега 
стандарди имају временску ограниченост (Бомпа, 2006, Остојић, 2006). Основни циљ овог истраживања је 
да се утврди да ли постоји статистички значајна разлика у неким моторичким способностима између 
младих фудбалера полазника две школе фудбала. Материјал и метод. Узорак испитаника је чинило 80 
младих фудбалера подељених у две групе. Прву групу је чинило 45 полазника школе фудбала СК “РМР” из 
Новог Сада (тестирани 2007. године) а другу 35 полазника школе фудбала ФК “Индекс” из Новог Сада 
(тестирани 2012. године). Сви испитаници су мушког пола, хронолошке старости 10 година ±6 месеци. У 
овом истраживању, као мерни инструменти коришћено је 7 тестова за процену моторичких способности. 
Поступком мултиваријатне анализе варијансе (МАНОВА) утврђене су статистички значајне разлике (на 
нивоу значајности п<0.05)., док су униваријатном анализом варијансе (АНОВА) утврђене разлике у сваком 
појединачном моторичком тесту (на нивоу значајности п<0.05). Резултати и дискусија. На основу 
добијених резултата утврђене су статистички значајне разлике између група испитаника школи фудбала 
СК „РМР“ и ФК „Индекс“. Млади фудбалери школе фудбала „ФК Индекс“ постигли су боље резултате у 
следећим моторичким тестовима: скок у даљ из места, дубоки претклон, подизање трупа, слалом трчање 
на 20 метара и брзина на 20 метара. У моторичким тестовима склек и слалом са лоптом 20 метара боље 
резултате постигли су млади фудбалери СК „РМР“. Закључак. У ранијим истраживањима дошло се до 
закључка да дечаци који имају већу димензионалост скелета постижу боље резултате у тестовима за 
процену експлозивне снаге и репетититивне снаге мишића прегибача трупа и обратно (Молнар и Смајић, 
2008). На основу тога може се претпоставити да су дечаци из млађе генерације (тестиране 2012. године), 
која је показала боље резултате у варијаблама скок у даљ из места, подизање трупа и брзина на 20 
метара,имали већу димензионалност скелета од својих вршњака тестираних 2007. године. Слични 
резултати добијени су и у ранијим истраживањима где се претпоставља да су разлике у гипкости и 
експлозивној снази настале јер је генерација која је забележила боље резлулате у датим варијаблама 
проводила много више времена у самоиницијативном кретању и усмереном вежбању (Молнар, Поповић и 
Додер, 2010). 

Кључне речи: Неке моторичке способности, млади фудбалери, две различите генерације. 

УВОД 

Додатна физичка активост у облику организованог тренинга, према већини досадашњих 
истраживања (Нићин, 2008; Петковић, 2007) повећава позитивне ефекте како телесног развоја 
тако и базичних моторичких спосбности.  

Добро познавање моторичких способности спортиста може бити оријентир и путоказ у ком 
правцу треба усмерити селекцију и тренажни процес. Различите спортске дисциплине одређују 
развој различитих моторичких способности, те би за сваки спорт требало дефинисати њихове 
стандарде. Моторичке способности су подложне временским променама, услед чега стандарди 
имају временску ограниченост (Бомпа, 2006, Остојић, 2006).  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255789068
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Досадашња истраживања су показала да се људске способности и особине најефикасније 
развијају када се динамика тренажног процеса поклапа са динамиком природног развоја 
појединих особина и способности. Са тиме се слаже већи број истраживача (Курелић и сар., 
1975, Гајић, 1985, Малацко, 2002, Вишњић и сар., 2004, Јоксимовић, 2005) који истичу да су то 
периоди онтогенезе када се на основу природних законитости остварује најзначајнија 
динамика развоја одређених особина и способности сваке индивидуе и стварају повољне 
претпоставке за формирање одређених моторичких знања. У том контексту потребно је 
познавати и одредити улогу моторичких спосбностих као посебног субсистема фудбалске игре 
(Јоксимовић, 2005). 

Имајући у виду захтеве савремене фудбалске игре и играчке позиције у екипи, а да би играч 
успешно могао испуњавати тако захтевне задатке свакако да је неопходно поседовати 
квалитетну моторичку структуру са оним моторичким способностима које дају одређену 
предност у игри (Смајић и Молнар, 2008). Анализом компонентне структуре отварају се знатно 
веће могућности за управљање и усмеравање тренажне технологије у фудбалу као и самој 
селекцији будућих младих нараштаја, а уједно уз помоћ такве анализе могуће је обезбедити 
праћење и усмеравање функција веза између сваког субсистема унутар фудбалске игре (Радосав 
и сар., 2003). 

У многобројним истраживањима о утицају физичког вежбања на развој моторичких 
способности фудбалера потврђено је да се правилним приступом раду уз адекватно дозиран 
интензитет оптерећења може значајно утицати на развој неких моторичких способности у 
одређеном временском раздобљу док код неких других моторичких спсобности не долази до 
значајнијег развоја индивидуалних карактеристика у истом временском раздобљу услед веће 
генетске условљености (Ракочевић, 1996; Јоксимовић, 2005). 

Да би се извршио утицај на способности са већим степеном урођености, потребно је с 
процесом трансформације почети што раније поштујући сензитивне периоде за развој 
појединих особина и способности (Прскало, 2004).  

Фудбалска игра због бројности самих техника захтева значајну развијеност готово свих 
физичких својстава. Савремена припрема спортиста захтева и значајан обим рада са теговима, 
међутим усавршавањем једног физичког својства (снаге), можемо изгубити на другом 
(еластичност). Правилно организован рад са теговима не мора значајно да смањи ниво 
еластичности (Massey i Chaudet, 1956).  

Успешност фудбалера одређена је нивоом и структуром великог броја способности, знања и 
особина које се могу измерити и анализирати, а потом одговарајућим средствима и методским 
поступцима током фудбалске каријере развијати и усавршавати. Хијерархијску структуру 
фактора успешности у фудбалу могуће је представити на четири нивоа: базичне антрополошке 
карактеристике, специфичне способности и знања, такмичарска ефикасност и такмичарски 
резултат. У контексту припреме фудбалера за такмичење посебно је важан ниво базичних 
антрополошких карактеристика и специфичних способности и знања фудбалера. 

Посебно значајне информације пружа факторска структура фудбала, и то онај њен део који 
говори о хијерархијски дефинисаним моторичким и функционалним способностима од којих 
зависи успех у фудбалу. 

Једноставна структура успешности у фудбалу дефинисана хијерархијским низом од пет 
моторичких способности указује да се у припреми фудбалера посебна пажња и време мора 
посветити развоју и одржавању снаге, брзине, издржљивости, координације и гипкости (Јукић и 
Милановић, 2002). 

У истраживању које проучава релације између система морфолошких варијабли и система 
базично моторичких варијабли дечака у фудбалској школи аутори су закључили да су дечаци 
који су имали већу димензионалност скелета постизали и боље резултате доминантно у 
тестовима за процену екслозивне снаге, брзинске издржљивости и репетитивне снаге мишића 
прегибача трупа и обрнуто, јер је код њих бољи механизам за интензитет ексцитације, односно 
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брзине мобилизације и интензитет укључивања моторичких јединица (Смајић и Молнар, 2008).  
У раду који утврђује релацијe између морфолошких карактеристика, базично моторичких 

способности и специфичне прецизности фудбалера узраста 10 до 12 година, дошло се до 
закључка да фудбалери који су веће димензионалности скелета, веће експлозивне снаге и боље 
брзинске издржљивости , постижу и боље резултате у специфичној прецизности у фудбалу 
(Смајић и Молнар, 2008).   

У истраживању у коме су утврђиване разлике у неким моторичким способностима две 
генерације полазника школе фудбала, дошло се до закључка да се две генерације статистички 
значајно разликују у две моторичке варијабле (дубоки претклон и скок у даљ из места) у корист 
дечака тестираних 1997. године и три моторичке варијабле (слалом са лоптом на 20 метара, 
слалом без лопте на 20 метара и брзина на 20 метара) у корист дечака тестираних 2007. године. 
Код ових генерација није се појавила статистичка значајност у разлици аритметичких средина 
код три моторичке варијабле (склекови, подизање трупа и брзина на 60 метара) (Молнар и сар., 
2010).     

Једно од спроведених истраживања указује да варијабле склекови и слалом са лоптом имају 
највеће вредности kurtosisa, што значи да је распон резултата код ових варијабли већи. У истом 
истраживањању предикторска варијабла слалом без лопте остварила је значајан корелацијски 
коефицијент са критеријумском варијаблом слалом са лоптом (Стевић и Фурулија, 2012).  

Истраживања на сличну тему утврдила су статистички значајне разлике у моторичким 
способностима код фудбалера различитог узраста и различите позиције у тиму (Лолић и сар., 
2011; Бугарски и сар., 2012). 

Утврђујући разлике у четири од осам варијабли у моторичком тестирању између две групе 
полазника школе фудбала различитог узраста, утврђено је да је старија група остварила боље 
резултате у простору брзине, снаге и агилности (Ћеремиџић, 2013).  

Поредећи моторичке способности фудбалера и ученика основних школа просечне старости 
12.45 ± 0.03 година, утврђене су статистички значајне разлике у свим варијаблама испод 
границе 0.05 (Смајић и сар., 2014). 

Основни циљ овог истраживања је да се утврди да ли постоји статистички значајна разлика 
у неким моторичким способностима између младих фудбалера полазника две школе фудбала. 

МЕТОДЕ  

Антрополошке димензије, карактеристике околине, њихове сличности и разлике, како 
унутар неког узорка испитаника, тако и између разних узорака испитаника, потребно је мерити 
и процењивати на разне начине, разним техникама и мерним инструментима. Осим тога, може 
и треба процењивати и сам процес мерења и процењивања, како би се добила што боља слика о 
валоризацији резултата антрополошких мерења, односно резултата у одговарајућим 
антрополошким истраживањима.  

Према природи научних истраживања, ово истраживање припада категорији емпиријских, 
док према циљу предузимања представља примењено, односно, апликативно истраживање које 
има за циљ стицање нових знања и информација потребних за практичну примену у тренажном 
процесу младих фудбалера, а шире посматрано и у наставној пракси у васпитно-образовним 
институцијама (Бала, 2007). 

У односу на познавање проблема, ово истраживање представља конфирмативно 
истраживање где се на основу познатог проблема спроводи провера постављене хипотезе 
применом одговарајућих метода и истраживачких нацрта. 

У погледу временске одређености истраживање је трансверзалног карактера, а састоји се у 
једнократном мерењу одговарајућих показатеља неких моторичких способности младих 
фудбалера.  

У односу на степен контроле, ово научно истраживање припада категорији теренских 
истраживања које је реализовано у природним животним условима (Бала, 2007). 
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Укупан узорак испитаника чини 80 младих фудбалера, мушког пола, хронолошке старости 
10 година ±6 месеци, подељен у два субузорка, и то: 35 полазника школе фудбала ФК “Индекс”, 
тестирани 2012. године и 45 полазника школе фудбала СК “РМР”, тестирани 2007. године. 
Критеријуми за одабир дечака који су бирани да буду у узорку били су следећи: редовност у 
присуству на тренинзима и озбиљност током рада на тренинзима. 

У овом истраживању, као мерни инструменти коришћено је 7 (седам) тестова за процену 
моторичких способности: 
 

 Дубоки претклон (ДПР) 

 Скок удаљ из места (СДМ) 

 Упор лежећи за рукама- склек (СКЛ) 

 Репетитивна снага трбушне мускулатуре (подизање трупа) (ПОТР) 

 Слалом трчање са лоптом на 20 м (СТРЛ20м) 

 Слалом трчање на 20 м (СТР20м) 

 Брзина на 20 м (БТР20м) 

За анализу прикупљених података коришћен је програm SPSS 15.0 for Windows. Колмогоров - 
Смирновљевим тестом је утврђено да подаци не одступају статистички значајно од нормалне 
дистрибуције, те су у оквиру дескриптивне статистике израчунати аритметичка средина (Ас), 
стандардна девијација (Сд), минимални (Мин) и максимални (Мах) резултат за сваки 
показатељ, skewness (Ск) и kurtosis (Ку). Поступком мултиваријатне анализе варијансе 
(МАНОВА) утврђене су статистички значајне разлике (на нивоу значајности p<0.05). Након тога, 
униваријатном анализом варијансе (АНОВА) утврђене су разлике у сваком појединачном 
моторичком тесту (на нивоу значајности p<0.05). 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

На основу приказаних основних мера централне тенденције (аритметичка средина – Ас), 
мера варијабилности (стандардна девијација – Сд, минималне вредности – Мин, максималне 
вредности – Мах и распона резултата - Р) и мера облика дистрибуције (skewness – Ск и kurtosis – 
Ку) резултата у свим примењеним тестовима, могу се извести одређени закључци (Табела 1.).  

 
Табела 1: Централни и дисперзиoни параметри тестова моторичких спoсoбнoсти 

Тестови Ас Сд Мин Мах Р Ск Ку 
Инд РМР Инд РМР Инд РМР Инд РМР Инд РМР Инд РМР Инд РМР 

СДМ 168.37 154.45 13.460 17.491 138 122 197 188 59 66 -.205 .092 -.085 -.629 
ДПР 28.51 31.83 5.431 4.981 21 21 50 43 29 22 2.161 .028 7.055 -.340 
СКЛ  6.91 22.55 4.749 8.412 1 5 16 45 15 40 .457 .423 -1.110 .261 
ПОТР 18.31 15 9.418 7.541 6 0 46 31 40 31 1.464 .356 2.144 -.234 
СТРЛ20м 8.49 7.831 1.017 .933 6.71 5.75 10.75 9.91 4.04 4.16 .478 .102 -.233 -.034 
СТР20м 4.80 5.263 .204 .361 4.10 4.60 5.21 5.92 1.11 1.32 -.856 .194 2.852 -1.037 
БТР20м 3.87 4.245 .120 .316 3.55 3.63 4.02 4.97 .47 1.34 -.890 .092 .281 -.385 

 
Анализом постигнутих минималних (Мин) i максималних (Мах) резултата на моторичким 

тестовима испитаника ове две групе, може се уочити да је било и преклапања резултата група 
испитаника. 

Повећане вредности скјуниса указују на то да је расподела негативно асиметрична, то значи 
да крива расподеле резултата нагиње ка већим вредностима, односно да има више већих 
вредности, у односу на нормалу расподелу код свих тестова генерације тестиране 2007. године 
и код тестова дубоки претклон, склек, подизање трупа и слалом са лоптом генерације тестиране 
2012. Смањена вредност скјуниса указује да је расподела позитивно асиметрична, што зачи да 
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крива расподеле резултата нагиње ка мањим вредностима, односно да има више мањих 
вредности у односу на нормалу расподелу код тестова скок у даљ из места, слалом трчање на 20 
метара и брзина на 20 метарагенерације тестиране 2007. године. 

Позитивне вредности куртосиса указују да је крива лептокуртична, односно издужена, код 
тестова дубоки пректклон, подизање трупа, слалом трчање на 20 метара и брзина а 20 метара 
генерације тестиране 2012.године и теста склек генерације тестиране 2007. године. Негативе 
вредности куртосиса указују да је крива платикуртича, односно спљоштена, код тестова скок у 
даљ из места, склек и слалом са лоптом 20 метара генерације тестиране 2012. године и свих 
тестова, изузимајући тест склек, генерације тестиране 2007. године. 

Поступком мултиваријатне анализе варијансе (Табела 2.) утврђене су статистички значајне 
разлике код група испитаника школи фудбала СК „РМР“ и ФК „Индекс“.  

 

Табела 2: Значајнoст разлика између група у тестовима моторичких спoсoбнoсти  

Анализа н Ф п 

МАНOВА 7 32.791 0.000 

 
Поступком униваријатне анализе варијансе (Табела 3.) утврђене су разлике између група 

испитаника у сваком тесту појединачно и анализом добијених резултата утврђена је 
статистички значајна разлика у свим тестовима. Млади фудбалери школе фудбала „ФК Индекс“ 
постигли су боље резултате у следећим моторичким тестовима: скок у даљ из места, дубоки 
претклон, подизање трупа, слалом трчање на 20 метара и брзина на 20 метара. У моторичким 
тестовима склек и слалом са лоптом 20 метара боље резултате постигли су млади фудбалери СК 
„РМР“. 

 

Табела 3: Значајнoст разлика између група код појединачних тестова моторичких спoсoбнoсти  

Тестови Ф п 

СДМ 14.597 .000 
ДПР 7.580 .007 
СКЛ  94.463 .000 
ПОТР 4.846 .031 
СТРЛ20м 8.468 .005 
СТР20м 45.530 .000 
БТР20м 44.353 .000 

 
Резултати добијени на основу тестирања разлика аритметичких средина две генерације 

полазника школи фудбала, узраста 10 ±6 месеци, мерених 2007. и 2012. године, указују на то да 
је млађа генерација (тестирана 2012. године) показала боље резултате у тестовима који 
процењују моторичке способности као што су гипкосст, експлозивна снага, брзина и 
координација.  

Посматрајући резултате, уочавамо да је група тестирана 2007. године, остварила боље 
резултате у тесту слалом са лоптом на 20м у односу на испитанике тестиране 2012. године. 
Можемо претпоставити да у корист ових резултата иде претходно искуство испитаника, 
полазника школе фудбала СК „РМР“, у тестирањима као и већа посвећеност самој техници 
односно специфичним моторичким способностима на тренинзима. 

Према неким ауторима (Курелић и сар., 1975) коефицијент урођености брзине је 0.90-0.95, 
па се стога може закључити да тренинг није значајније утицао на статистичку значајност 
разлике аритметичких средина две генерације већ се разлог може тражити у морфолошким 
карактеристикама. 

Експлозивну снагу треба посебно развијати у процесу спортског тренинга фудбалера млађег 
узраста јер је доказано да постоји значајна корелација између моторичких тестова и 
критеријума успеха у игри (Феризовић, 1978). 
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У ранијим истраживањима дошло се до закључка да дечаци који имају већу димензионалост 
скелета постижу боље резултате у тестовима за процену експлозивне снаге и репетититивне 
снаге мишића прегибача трупа и обратно (Молнар и Смајић, 2008). На основу тога може се 
претпоставити да су дечаци из млађе генерације (тестиране 2012. године), која јe показала боље 
резултате у варијаблама скок у даљ из места, подизање трупа и брзина на 20 метара,имали већу 
димензионалност скелета од својих вршњака тестираних 2007. године.  

Слични резултати добијени су и у ранијим истраживањима где се претпоставља да су 
разлике у гипкости и експлозивној снази настале јер је генерација која је забележила боље 
резлулате у датим варијаблама проводила много више времена у самоиницијативном кретању 
и усмереном вежбању (Молнар и сар., 2010).  

Фудбалски тренинг може изазвати смањење флексибилности (Ekstrand i Gillquist, 1982). 
Једним претходним истраживањем (Допсај, 1993) утврђено је кроз разговор са тренерима чији 
су фудбалери тестирани истим тестом као и у овом истраживању, да се вежбе флексибилности 
углавном упражњавају у оквиру загревања на почетку тренинга (као део загревања), а не као 
посебна јединица, док нека истраживања сугеришу да се најбољи ефекат прираста 
еластичности постиже применом вежби еластичности на крају тренинга, са додатних 10 минута 
вежби посвећених искључиво развоју овог физичког својства (Moller и сарадници., 1985).   

Када је координација у питању, она је вишедимензионална и комплексна моторичка 
способост те је код ње веома тешко дефиисати факторе који би били универзални за њу. 
Претпоставља се да је предходно моторичко искуство млађе генерације утицало на статистички 
значајно боље резултате у односу на старију генерацију из разлога што се у данашње време 
дечаци много раније почињу бавити фудбалом. 

ЗАКЉУЧАК 

На основу проблема и циља истраживања овог рада, да би се утврдиле разлике у 
моторичким способностима између младих фудбалера, полазника школе фудбала ФК „Индекс“ 
(35) и младих фудбалера, полазника школе фудбала СК „РМР“ (45), узраста 10 година (± 6 
месеци), примењена је стандардизована батерија моторичких тестова, која се састојала од 7 
моторичких задатака.  

Млади фудбалери, полазници школе фудбала ФК „Индекс“ постигли су боље резултате у пет 
од седам моторичких тестова у односу на своје вршњаке, полазнике школе фудбала СК „РМР“. 
Доминантну улогу у раду са овом узрасном категоријом заузима техничка припрема, тако да се 
на основу моторичког тестирања не може прогнозирати која ће генерација имати више успеха у 
будућности. Добијени резултати могу бити од користи фудбалским тренерима који овакве и 
сличне информације требају имати у виду приликом селектирања будућих фудбалера као и при 
програмирању тренажног процеса и избору најадекватније тренажне технологије у раду са 
млађим узрасним категоријама фудбалера.  

На основу ових резултата тренери који спроводе план и програм фудбалске школе имају 
увид у тренутне способности младих фудбалера. На основу разлика које су утврђене тренери 
треба да дају на увид сваком дечаку, шта треба да унапреди, како кроз тимски тако и кроз 
идивидуални тренинг и коју моторичку способност у том периоду треба максимално развијати. 
Тренери треба да сваком полазнику дају препоруке за даљи развој моторичких способности које 
су испод просека, препоруке које садрже одређене вежбе које ће се континурано примењивати 
одређени временски период. 

Праћење развоја дечијег организма и сензитивних фаза у којима се тренутно налази 
организам тестираних младих фудбалера треба бити котинуирано и спровођено на сваком 
тренингу, како би се могли анализирати и модификовати развојни и тренажни програми у 
циљу правилног развоја и напредка ових испитаника у њиховој даљој фудбалској каријери. 
Уколико истраживани простори не буду правилно развијани у овом периоду сензитивних фаза, 
њихов даљи напредак биће лимитиран.  
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DIFFERENCES OF PARTICULAR MOTOR ABILITIES IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS 
 

Smajić Miroslav, Simić Slobodan, Čokorilo Nebojša, Kapidžić Alen, Tomić Bogdan,  
Bojić Ivana 

 
Abstract: Introduction. Recent research predominantly proves the fact that additional physical activity in the form 
of an organized training increases positive effects of physical development basic motor abilities alike (Nićin, 2008; 
Petković, 2007). Proper understanding of motor abilities of an athlete can be a bench mark and a direction 
according to which further selection and the training process should be organized. Different sports disciplines 
determine the development of different motor abilities, owing to which it is necessary to define their standards for 
each sport. In light of the fact that motor abilities depend on weather changes, standards should be limited 
accordingly (Bompa, 2006, Ostojić, 2006). The main aim of this research is to determine whether there is any 
statistically significant difference in certain motor abilities between young football players attending two football 
schools. Materials and method. Research sample consists of 80 young football players divided in two groups. The first 
group includes 45 attendants of the football school SK “RMR“ from Novi Sad (tested during 2007) and the other are 
45 attendants of FK “Indeks“ from Novi Sad (tested during 2012). All examinees are males of chronological age of 10 
years and ±6 months. Measurement instruments in this research are 7 tests for evaluation of motor abilities. 
Statistically significant differences are determined (at the significance level p<0.05), by means of multivariate 
analysis of variance (MANOVA), whereas the differences in each individual motor test are obtained using univariate 
analysis of variance (ANOVA) at the significance level p<0.05. Results and discussion. On the basis of the obtained 
data, statistically significant differences are found between groups of examinees of schools SK “RMR“ and FK 
“Indeks“. Young attendants of the football school “FK Indeks“ have achieved better results in the following variables: 
standing broad jump, deep forward lean, sit-ups, 20m shuttle run and 20m running speed. However, young 
attendants of the football school SK “RMR“ have achieved better results in push-up test and 20m shuttle run with 
ball. Conclusion. Previous findings suggest that boys with bigger values of skeleton dimensionality achieve better 
results in test for evaluation of explosive strength and repetitive strength of trunk flexors and vice versa (Molnar and 
Smajić, 2008). Accordingly it may be supposed that the boys of younger age (tested in 2012) who have achieved 
better results in the test standing broad jump, sit-ups and 20m running speed have bigger skeleton dimensionality 
than their peers tested in 2007. Similar results have also been achieved in earlier research where the hypothesis put 
forward is that the differences in suppleness and explosive strength have resulted from the fact that the generation 
with better results in these variables has spent much more time to self-initiated movement and directed exercising 
(Molnar, Popović i Doder, 2010). 

Key words: Certain motor abilities, young football players, two different generations. 
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COBISS.SR-ID 255823884  
 
Rezime: Osnovni cilj istraživanja jeste da se utvrde efekti modela sportsko-rekreatvnih aktivnosti na razvoj 
motoričkih sposobnosti studenata eksperimentalne grupe. Na uzorku ispitanika koji su činili 150 redovnih studenata 
prve godine Pravnog, Tehničkog, Ekonomskog i Matematičko-informatičkog Departmana Državnog univerziteta u 
Novom Pazaru, muškog pola, uzrasta 19 - 22 godina, upisanih školske 2011/2012. godine. Iz tako definisanog 
uzorka formirana su dva subuzorka: subuzorak od 75 ispitanika koji je bio obuhvaćen modelom sportsko-
rekreativnih aktivnosti (eksperimentalna grupa) i subuzorak od 75 ispitanika koji nisu obuhvaćeni sportsko-
rekreatvnim aktivnostima i trenažnim radom (kontrolna grupa). Merne instrumente je činilo 15 motoričkih mera. 
Predmet istraživanja je bio sagledavanje razvoja motoričkih sposobnosti i proučavanje modela sportsko-
rekreativnih aktivnosti koje se upražnjavaju pod sugestijama pedagoga fizičkog vaspitanja. Predmet istraživanja su 
i ista antropološka obeležja kod studenata kontrolne grupe koji nisu obuhvaćeni sportsko-rekreativnim 
aktivnostima. Utvrđena je efikasnost modela sportsko-rekreativnih aktivnosti na transformacione procese 
motoričkih sposobnosti na kraju eksperimentalnog perioda kod ispitanika eksperimentalne grupe u odnosu na 
kontrolnu grupu. Korišćen je program „Statistica“ 7.0 for Windows. 
Ključne reči: sportsko-rekreativne aktivnosti, model programa, efekti, motoričke sposobnosti, studenti. 

 

UVOD 

Neprimeren način života dece i odraslih nepovoljno se odražava na njihov rast i razvoj, njihovo 
zdravlje uopšte, ali i na njihove motoričke sposobnosti. Naime, njihove osobine i sposobnosti sve više 
zaostaju u odnosu na njihov telesni razvoj (Arunović i sar., 1992). Savremeni način života karakteriše 
pomanjkanje kretanja, sve je više aktivnosti koja su vezana uz sedenje pa se zato javlja potreba za 
uključenjem što većeg broja dece i odraslih u sportske aktivnosti (Blagajac, 2004).  

Sve više se izbegavaju aktivnosti koje su teške i preterano zamaraju, koje nisu prilagođene 
pojedincu i njegovim ličnim potrebama, i koje mu tokom njihovog izvođenja ne pomažu da se on dobro 
oseća (Matavulj i sar., 2014). Rezultati brojnih istraživačkih radova pokazali su da oni koji redovno 
vežbaju, uz pravilno organizovanu i individualno doziranu fizičku aktivnost, manje su skloni 
kardiovaskularnim i psihosomatskim bolestima (Veljović, 2009). 

Programi sportske rekreacije svojom motoričkom strukturom, obimom i intenzitetom opterećenja, 
treba da budu usaglašeni sa: zdravstvenim stanjem, nivoom motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, 
socio-psihološkim karakteristikama, složenim formama motoričkih i psihičkih komponenata 
savremene radne aktivnosti, karakterom i dinamikom zamora, subjektivnim potrebama i interesima 
svakog pojedinca (Nikolić, 2003). Zato obezbeđivanje optimalnih uslova čovekove radne aktvinosti i 
povećavanje njegove radne sposobnosti i produktivnosti zahteva naučno utemeljenu organizaciju i 
režim rada i odmora. Sistematskom primenom programa sportske rekreacije odgovarajućeg karaktera, 
obima i intenziteta opterećenja i učestalosti postižu se značajni efekti na: regulisanje metaboličkih 
promena, povećavanje funkcionalnih sposobnosti i stabilnosti endokrinog sistema, uravnotežavanje 
energetske potrošnje i regulisanje telesne mase, jačanje kontraktilne sposobnosti miokarda,  
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povećavanje elastičnosti krvnih sudova, povećavanje tolerancije na stres, pozitivne stimulacije 
centralnog nervnog sistema, opuštanje i relaksacija (Blagajac, 1987). 

Veoma je značajno da telesno vežbanje u cilju rekreacije bude sprovedeno uz dovoljan nivo 
emocionalnog doživljavanja, kako bi se to odrazilo na psihičko rasterećenje, smanjenje uticaja radnog 
mesta, pojave osećaja vedrine, raspoloženja, životnog optimizma i radosti kod učesnika. Zato u primeni 
telesnog vežbanja ne može postojati prinuda, već svesno opredeljenje za odgovarajuće sadržaje i oblike 
(Gajić, 1985). Uloga stručnjaka naročito u oblasti rekreacije telesnim vežbanjem, zatim medicina rada i 
psihologija rada treba da budu usmerena usaglašavanju rekreativnog telesnog vežbanja prema 
objektivnim potrebama i interesima pojedinih sredina, da bi postavljeni i relaizovani programi dali 
najadekvatnije efekte. 

Programi sportske rekreacije, u procesu rada daju željene efekte samo ako se programiraju i 
primenjuju kao integralni deo savremene tehnologije i naučne organizacije rada i odmora, za odmor i 
oporavak radnika, produžavanje aktivnog radnog veka, radne sposobnosti i vitalnosti (Blagajac, 1987). 
Savremena naučna saznanja ukazuju na višestruke vrednosti primene odgovarajućih modela programa 
sportske rekreacije u procesu rada. 

Osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde efekti modela sportsko-rekreatvnih aktivnosti na 
razvoj motoričkih sposobnosti studenata eksperimentalne grupe. Dodatni cilj je da se utvrde razlike 
između eksperimentalne i kontrolne grupe u nivou motoričkih sposobnosti na finalnom merenju. 
Osnovni zadatak istraživanja odnosi se na stanje motoričkih sposobnosti kod ispitanika 
eksperimentalne i kontrolne grupe. 

METODE 

Istraživanje je bilo sprovedeno na uzorku od 150 redovnih studenata prve godine Pravnog, 
Tehničkog, Ekonomskog i Matematičko-informatičkog Departmana Državnog univerziteta u Novom 
Pazaru, muškog pola, istarih od 19 do 22 godine, upisani školske godine 2011/2012. Primarno obeležje 
uzorka je bilo da ispitanici pre realizacije eksperimenta nisu bili obuhvaćeni rekreativnim aktivnostima 
i trenažnim radom.  

Iz tako definisanog uzorka formirana su dva subuzorka: subuzorak od 75 ispitanika obuhvaćem 
samo modelom sportsko-rekreativnim aktivnostima (eksperimentalna grupa) i subuzorak od 75 
ispitanika koji nije obuhvaćen sportsko-rekreatvnim aktivnostima i trenažnim radom (kontrolna 
grupa). 

Merne instrumente za procenu motoričkih sposobnosti činile su pet dimenzije definisane sa 15 
testova: Koordinacija: Okretnost u vazduhu (sek.) (MOKVZ), Koordinacija sa palicom (sek) (MKOPL), 
Okretnost na tlu (sek)(MOKNT), Sprinterska brzina: 50m visokim startom (sek) (M50VS), 20m 
visokim startom (sek) (M20VS), 20m letećim startom (sek) (M20LS), Fleksibilnost: Duboki pretklon 
na klupici (cm) (MDPRK), Iskret sa palicom (cm) (MISKP), Špagat (cm) (MŠPAG), Eksplozivna snaga: 
Skok udalj iz mesta (cm) (MSKDM), Troskok iz mesta (cm) (MTRSK), Bacanje loptice (cm) (MBLPT), 
Ravnoteža: Stajanje na jednoj nozi sa zatvorenim očima (MS1NZ), Stajanje na jednoj nozi uzduž 
klupice za ravnotežu (MSUKL), Flamingo (MFLAM). Merni instrumenti za procenu motoričkih 
sposobnosti uzeti su na osnovu istraživanja Kurelića i saradnika (1975). Važno je istaći da je opis 
mernih instrumenata za procenu motoričkih sposobnosti dat svakom ispitaniku kako bi uz sugestije 
istraživača bilo izvršeno validno merenje. Svi ispitanici dobili su metodske napomene koje se odnose 
na: A) Sadržajna struktura modela programa sportske rekreacije, B) Struktura opterećenja i C) 
Usmerenost modela programa sportske rekreacije. 

U cilju utvrđivanja razlika motoričkih sposobnosti na inicijalnom merenju između eksperimentalne 
i kontrolne grupe, primenjena je jednosmerna analiza varijanse (ANOVA). Za utvrđivanje uticaja 
programa rekreativnog vežbanja neophodno je bilo ustanoviti koliki je napredak ostvarila svaka od 
grupa između inicijalnog i finalnog merenja u istraživanom prostoru. U tu svrhu je primenjen T-test za 
zavisne uzorke, a značajnost razlika dva merenja je iskazana kroz vrednosti T i koeficijenta značajnosti 
razlika aritmetičkih sredina (p) za svaku varijablu. Za analizu eventualnih međugrupnih razlika na 
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finalnom merenju u motoričkim sposobnostima, primenom analize kovarijanse (ANCOVA) dati su 
efekti primenjenog programa rekreativnih aktivnosti. Podaci su obrađeni statističkim paketom 
STATISTICA 7.0 for Windows (StatSoft, Inc., Tulsa, OK) 

REZULTATI I DISKUSIJA 

Na Tabeli 1 prikazana je univarijantna analiza varijanse testova motoričkih sposobnosti 
upoređivanjem rezultata aritmetičkih sredina eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom 
merenju. Na osnovu koeficijenata F-odnosa i njihove značajnosti (p) može se konstatovati da nije 
utvrđena statistički značajna razlika nivoa motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne 
grupe. 

Tabela 1: Uniivarijantna analiza varijanse motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe 
ispitanika na inicijalnom merenju 

Testovi Mean (E) Mean (K) F p 

MOKVZ 17.68 18.23 0.45 .786 

MKOPL 12.58 12.84 1.28 .155 

MOKNT 30.22 29.95 1.55 .177 

M50VS 8.62 8.54 0.78 .458 

M20VS 4.45 4.48 0.84 .558 

M20LS 3.84 3.92 1.59 .254 

MDPRK 32.64 33.72 0.29 .824 

MISKP 82.79 81.43 1.34 .280 

MŠPAG 158.93 161.21 0.27 .795 

MSKDM 188.86 191.15 0.64 .459 

MTRSK 592.27 589.63 0.25 .854 

MBLPT 32.54 33.78 0.39 .752 

MS1NZ 63.26 70.43 1.34 .267 

MSUKL 96.43 98.27 0.64 .567 

MFLAM 14.26 13.90 1.02 .450 

Tabela 2 sadrži rezultate T-testa motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog merenja 
eksperimentalne grupe. Nakon analize dobijenih rezultata zaključuje se da postoji statistički značajna 
razlika u okretnosti u vazduhu (MOKVZ .025), koordinaciji sa palicom (MKOPL .005), okretnosti na tlu 
(MOKNT .015), skoku udalj iz mesta (MSKDM .002), troskoku iz mesta (MTRSK .020), bacanju loptice 
(MBLPT .001), stajanju na jednoj nozi sa zatvorenim očima (MS1NZ .002), stajanju na jednoj nozi uzduž 
klupice za ravnotežu (MSUKL .005) i flamingu (MFLAM .002).  
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Tabela 2: Značajnost razlika između aritmetičkih sredina eksperimentalne grupe 

Testovi Mean (I) Mean (F) T-value p 

MOKVZ 17.68 14.26 -2.65 .025* 

MKOPL 12.58 10.12 -4.25 .005* 

MOKNT 30.22 25.10 -3.50 .015* 

M50VS 8.62 8.05 -1.48 .141 

M20VS 4.45 4.10 -0.55 .106 

M20LS 3.84 3.52 -0.55 .263 

MDPRK 32.64 38.70 1.58 .336 

MISKP 82.79 82.40 -1.26 .185 

MŠPAG 158.93 169.40 1.67 .255 

MSKDM 188.86 218.25 5.12 .002* 

MTRSK 592.27 635.36 2.29 .020* 

MBLPT 32.54 41.72 5.18 .001* 

MS1NZ 63.26 76.28 5.78 .002* 

MSUKL 96.43 108.75 3.15 .005* 

MFLAM 14.26 19.35 3.45 .002* 

Tabela 3 sadrži rezultate T-testa motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog merenja 
ispitanika kontrolne grupe. Nakon analize dobijenih rezultata zaključuje se da ne postoji statistički 
značajna razlika u testovima motoričkih sposobnosti.  

Tabela 3: Značajnost razlika između aritmetičkih sredina ispitanika kontrolne grupe 

Testovi Mean (I) Mean (F) T-value p 

MOKVZ 18.23 17.63 -1.27 .225 

MKOPL 12.84 12.27 -1.41 .149 

MOKNT 29.95 28.53 -1.25 .299 
M50VS 8.54 8.46 -1.31 .465 

M20VS 4.48 4.39 -1.48 .245 

M20LS 3.92 3.88 -1.24 .247 
MDPRK 33.72 35.42 1.51 .274 

MISKP 81.43 78.80 -1.29 .256 

MŠPAG 161.21 164.22 1.35 .275 

MSKDM 191.15 198.37 0.57 .556 
MTRSK 589.63 596.83 1.24 .382 

MBLPT 33.78 36.26 1.67 .459 

MS1NZ 70.43 81.42 1.55 .364 
MSUKL 98.27 105.63 1.42 .158 

MFLAM 13.90 14.71 1.58 .395 

 
U tabeli 4. su prikazani rezultati multivarijantne analize kovarijanse razlika motoričkih sposobnosti 

na finalnom merenju između grupa, dge se može uočiti da su te razlike statistički značajne na nivou 
Q=0.000, a na osnovu vrednosti Wilk’s Lambda (0.244) i F vrednosti, koja iznosi 11.53. 
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Tabela 4: Multivarijantne razlike između grupa na finalnom merenju sa parcijalizacijom razlika na inicijalnom 

merenju – Motoričke sposobnosti 

Wilk’s Lambda F Effect df Error df Q 

0.244 11.53 8 133 0.000* 

Legenda: Wilks' Lambda – vrednost koeficijenta Wilksovog testa za jednakost centrioda 
grupa; F – vrednost koeficijenta F-testa za značajnost Wilks'ove Lamde; Effect df i Error 

df – stepeni slobode; Q – koeficijent značajnosti razlika centroida grupa. 

 
U tabeli 5. su prikazane kvantitativne razlike na univarijantnom nivou u testovima motoričkih 

sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe u finalnom stanju sa neutralizacijom i 
parcijalizacijom razlika na inicijalnom merenju, pri čemu je evidentna značajna međugrupna razlika u 
koordinaciji na nivou p<.000, eksplozivnoj snazi i ravnoteži na nivou p<.050. Iz dobijenih rezultata se 
može zaključiti da je eksperimentalni program sa rekreativnim sadržajima grupe E dao značajne 
rezultate kod promena u koordinaciji, eksplozivnoj snazi i ravnoteži, dok kod ostalih motoričkih 
sposobnosti nisu uočene značajne promene u odnosu na kontrolnu grupu. 
 

Tabela 5: Univarijantne razlike između grupa na finalnom merenju sa parcijalizacijom razlika na inicijalnom 
merenju – Motoričke sposobnosti 

Varijabla Adj. Mean E Adj. Mean K F (1,140) p 

MOKVZ 14.26 17.63 10.52 0.000* 

MKOPL 10.12 12.27 7.57 0.000* 

MOKNT 25.10 28.53 10.74 0.000* 

M50VS 8.05 8.46 1.43 0.148 

M20VS 4.10 4.39 1.74 0.079 

M20LS 3.52 3.88 1.45 0.189 

MDPRK 38.70 35.42 1.37 0.127 

MISKP 82.40 78.80 1.34 0.131 

MŠPAG 169.40 164.22 1.37 0.135 

MSKDM 218.25 198.37 3.12 0.011* 

MTRSK 635.36 596.83 2.59 0.023* 

MBLPT 41.72 36.26 3.48 0.018* 

MS1NZ 76.28 81.42 2.99 0.020* 

MSUKL 108.75 105.63 2.54 0.024* 

MFLAM 19.35 14.71 6.22 0.000* 

Legenda: Adj. Mean – podešene aritmetičke sredine; F – vrednost F-testa za testiranje 
značajnosti razlika aritmetičkih sredina; p – koeficijent značajnosti razlika aritmetičkih sredina. 

 
U diskusiji statističke analize može se istaći da je primenom rekreativnog programa u 

eksperimentalnoj grupi došlo do povećanja nivoa motoričkih sposobnosti. Značajniji prirast u 
koordinaciji, eksplozivnoj snazi i ravnoteži, utvrđen je u eksperimentalnoj grupi, dok u prostoru brzine 
i fleksibilnosti nije bilo značajnih promena, što je u saglasju sa rezultatima sličnih istraživanjima (Kuleš 
i sar., 1976; Međedović, 2014; Okely et al., 2001; Relac i sar., 2000), te je opravdano da se ovaj tip 
programa primeni u rekreativnom vežbanju za razvoj ovih sposobnosti. 

ZAKLJUČAK 

Osnovni problem istraživanja je bio da se ispita kolika je efikasnost modela sportsko-rekreativnih 
aktivnosti na transformacione procese motoričkih sposobnosti na kraju eksperimentalnog perioda (u 
finalnom u odnosu na inicijalno merenje) kod ispitanika eksperimentalne grupe. Poseban problem 
istraživanja je bio da se dobije odgovor: da li će transformacioni procesi ostvareni modelom sportsko-
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rekreativnih aktivnosti postignuti na finalnom merenju kod eksperimentalne grupe doprineti da se 
utvrđeni nivo motoričkih sposobnosti, statistički značajno razlikuje od nivoa istih antropološklih 
obeležja kod kontrolne grupe na finalnom merenju. Rezultati T-testa kod kontrolne grupe ukazuju da 
nisu utvrđene statistički značajne razlike motoričkih sposobnosti u eksperimentalnom periodu, dok su 
kod eksperimentalne grupe utvrđene značajne promene u skoro svim motoričkim sposobnostima. 
Rezultati analize kovarijanse ukazuju na efekat eksperimenalnog rekreativnog programa na povećanje 
nivoa koordinacije, eksplozivne snage i ravnoteže eksperimentalne u odnosu na kontrolnu grupu. 
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METHODOLOGY APPROACH EFFECTS OF SPORTS AND RECREATIONAL 
ACTIVITIES STUDENTS ON THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS 

 
Međedović Ahmet, Okiljević Davorin, Momčilović Zoran, Pljakić Benida, Momčilović Vladimir,  

Lukić Nevena 

 
Abstract: The main objective of the research is to determine the effects of model rekreatvnih sports activities on the 
development of motor skills of the students of the experimental group. In a sample of respondents consisted of 150 
full-time students of the first year of Law, Technical, Economic and Mathematics-Informatics Department of the 
State University of Novi Pazar, male, aged 19 to 22 years old students, enrolled school year 2011/2012. years. From 
both a defined sample formed two sub-samples: subsample of 75 subjects who had been covered only with the sports 
and recreational activities (experimental group) and the subsample of 75 subjects not covered rekreatvnim sports 
activities and simulation work (control group). Measuring instruments consisted of 15 motor measures. The subject 
of research was consideration of development of motor abilities, and the study of sports and recreational activities 
that are practiced under the suggestions of pedagogues of physical education. The subject of research was the same 
anthropological data in the control group of students who are not covered by the sports and recreational activities. 
The efficacy of the model of sports and recreational activities was determined on the transformation processes of 
motor skills at the end of the experimental period in the experimental group compared to the control group.We used 
the program "Statistica" 7.0 for Windows. 

Key words: sports and recreational activities, program model, effects, motor abilities, students. 
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ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ПОЛИГОНА ПРЕПРЕКА НА ТРАНСФОРМАЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ 

МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Милетић Марија1, Бранковић Наташа2 

1Техничка школа, Књажевац, Србија 
2Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија 

 
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК УДК: 796.012-057.874(497.11)  
COBISS.SR-ID 255896588  
 
Сажетак: Основни циљ истраживања је био утврђивање ефеката примене експерименталног модела 
полигона препрека на развој моторичких способности ученика средње школе. Узорак испитаника чинила су 
28 испитаника, узраста 15 година ± 6 месеци, првог разреда средње Техничке школе у Књажевцу. Узорак је 
био подељен на два субузорка. Први субузорак експерименталне групе чинила су 14 испитаника који су 
током експерименталног периода у главној фази часа физичког васпитања реализовали експериментални 
програм полигона препрека. Други субузорак контролне групе чинила су 14 испитаника који су током 
експерименталног периода у главној фази часа физичког васпитања реализовали програмске садржаје 
редовне наставе физичког васпитања. Узорак моторичких мерних инструмената чиниле су три варијабле 
експлозивне снаге (скок удаљ из места, троскок из места и вертикални скок „Сарџент“) и три варијабле 
спринтерског трчања (трчање 20м високим стартом, трчање 30м високим стартом и трчање 50м 
високим стартом). Примењен је програм „Statistica“ 8.0 for Windows за израчунавање основне статистике, 
каноничке дискриминативне анализе и мултиваријантне анализе коваријансе. Резултати истраживања 
су показали да постоје статистички значајни ефекти примене полигона препрепрека у главном делу часа 
физичког васпитања на трансформационе процесе моторичких способности код испитаника 
експерименталне групе на крају експерименталног периода. 

Кључне речи: ученици, полигон, час, настава, моторичке способности. 

УВОД 

Циљеви и задаци наставе физичког васпитања, предвиђени наставним планом и програмом, 
у функцији су развоја антрополошких обележја ученика, пре свега развијања моторичких и 
функционалних способности ученика, координационих елемената кретања и развијања 
стваралачких активности у смеру спортско-техничких достигнућа (Krsmanović, 2000; Višnjić, 
2006). Истраживања показују да се ефекти остварених промена у наставном процесу могу 
очекивати само под условом успостављања оптималних односа у развоју одговарајућих 
способности и особина и моторичких знања (Ilić, 1991; Foks, 1994; Ilić i sar., 2014). Иако се ови 
односи остварују најчешће истовремено, могуће је, у случају да је то потребно, форсирати развој 
одређених сегмената антрополошког статуса, одговарајућим избором и распоредом 
моторичких вежби, применом адекватних метода и одговарајућим обимом оптерећења. 
Трансформациони процеси обухватају планирање, програмирање, спровођење и контролу 
процеса вежбања да би се постигао унапред дефинисан циљ. Предмет истраживања су 
експериментални модел полигона препрека, моторичке способности ученика средњих школа, 
обухваћених редовном наставом физичког васпитања код експерименталне групе испитаника. 
Моторичке способности представљају основу у сваком учењу моторичких задатака неке 
одређене технике, па се може сматрати да представљају базичну вредност у укупном простору 
људске моторике. Полигон препрека је такав методички организациони облик рада који 
подразумева извођење одређеног броја различитих вежби у низу, на стандардној или 
импровизованој стази препрека (Findak, 1999). Основни циљ истраживања је утврђивање 
ефеката примене експерименталног модела полигона препрека у главној фази часа физичког 
васпитања, на развој моторичких способности испитаника експерименталне групе, у финалном 
мерењу, у односу на иницијално стање.  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255896588
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МЕТОДЕ 

Узорак испитаника чинила су 28 испитаника, узраста 15 година ± 6 месеци, првог разреда 
средње Техничке школе у Књажевцу. Узорак је био подељен на два субузорка: 1. Субузорак 
експерименталне групе чинила су 14 испитаника који су током експерименталног периода у 
главној фази часа физичког васпитања реализовали експериментални програм полигона 
препрека. 2. Субузорак контролне групе чинила су 14 испитаника који су током 
експерименталног периода у главној фази часа физичког васпитања реализовали програмске 
садржаје редовне наставе физичког васпитања.  

Мерни инструменти за процену моторичких способности узети су из истраживања Kurelića i 
sar. (1975) и то за експлозивну снагу: скок удаљ из места (МСДМС), троскок из места (МТРСК), 
вертикални скок „Сарџент“ (МСАРЂ) и за спринтерско трчање: трчање 20м високим стартом 
(М20ВС), трчање 30м високим стартом (М30ВС) и трчање 50м високим стартом (М50ВС). 

Добијени резултати обрађени су одговарајућим статистичким програмом SPSS и Статистика 
8.0. Израчунати су параметри дескриптивне статистике, каноничка дискриминативна анализа и 
мултиваријантна анализа коваријансе. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Табела 1: Значајност изоловане дискриминативне функције у моторичким способностима код 
експерименталне групе 

Disk. Func. Eigenvalue Cannonicl R (CR) Wilks' Lambda Chi-Sqr. (χ2) df P-Level 

1 2.543 0.76 .258 112.34 14 .000** 

Легенда: квадрати коефицијента дискриминације (Eigenvalue),), коефицијенти каноничке корелације (Cannonical 
R), вредности Бертлетовог теста (Wilks' Lambda), величина Hi квадрат теста (Chi-Sqr (χ2), степени слободе (df) и 

ниво значајности коефицијента детерминације (P-Level) 
 

У табели 1 приказани резултати дискриминативне јачине моторичких варијабли, дате 
тестом Wilks'-Lambda .258, указују да су разлике између иницијалног и финалног мерења у 
простору моторичких способности код експерименталне групе статистички значајне.  
 

Табела 2: Факторска структура изоловане дискриминативне функције моторичких варијабли код 
експерименталне групе 

Mоторичкe  
варијаблe 

Root 1 

МСДМС 0.742 
МТРСК 0.674 
МСАРЂ 0.658 
М20 ВС -0.465 

М30 ВС -0.449 
М50ВС -0.426 

 

У табели 2 приказана је структура дискриминативне функције учешћа варијабли 
моторичких димензија експерименталне групе у формирању значајних дискриминативних 
функција. Приказани центроиди група у колони Роот 1, представљају аритметичке средине 
резултата иницијалног и финалног мерења мторичких варијабли. Добијени резултати показују 
висок допринос дискриминативној функцији коефицијента каноничке корелације. Добијени 
резултати дискриминативне анализе у финалном у односу на иницијално мерење код 
експерименталне групе испитаника указују, да је под утицајем реализације полигона препрека у 
главном делу часа дошло до статистички значајних промена моторичких способности 
испитаника.  
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Табела 3: Значајност изоловане дискриминативне функције у моторичких способности код контролне 
групе 

Disk. Func. Eigenvalue Cannonicl R (CR) Wilks'Lambda Chi-Sqr. (χ2) df P-Level 

1 0.459 .28 .591 12.35 14 .306 

Легенда: квадрати коефицијента дискриминације (Eugenvalue), коефицијенти каноничке корелације (Cannonical 
R), вредности Бертлетовог теста (Wilks' Lambda), величина Хи квадрат теста (Chi-Sqr (χ2), степени слободе (df) и 

ниво значајности коефицијента детерминације (P-Level) 

 
Приказани резултати у табели 3 указују да је добијена једна дискриминативна функција 

ниског интензитета (CR =28%) која показује у којој је корелацији скуп података на основу које је 
вршена дискриминативна анализа. Резултати дискриминативне јачине Wilks'-Lambde .591, 
указују да су разлике између иницијалног и финалног мерења у простору варијабли моторичких 
димензија код контролне групе статистички ниски и безначајни (P-Level = .306), јер величина 
Хи квадрат теста има ниску вредност (Chi-Sqr (χ2), = 12.35).  
 

Табела 4: Факторска структура изоловане дискриминативне функције у варијаблама моторичких 
димензија код контролне групе 

Моторичкe варијаблe Root 1 

MCДMC 0.261 

MTРSK 0.257 

MSAРЂ 0.252 

M20ВС -0.196 

M30ВС -0.187 

M50ВС -0.169 

 
У табели 4 приказана је структура дискриминативне функције учешћа варијабли 

морфолошких димензија контролне групе у формирању значајних дискриминативних 
функција. Приказани центроиди група у колони Rоот 1, представљају аритметичке средине 
резултата иницијалног и финалног мерења моторичких варијабли. Добијени резултати указују 
да допринос дискриминативној функцији коефицијента каноничке корелације R(CR .28) дају 
ниски и безначајни коефицијенти варијабли експлозивне снаге и спринтерске брзине 
испитаника. 

Добијени резултати дискриминативне анализе у финалном у односу на иницијално мерење 
код контролне групе испитаника указују, да под утицајем реализације програмских садржаја 
наставе физичког васпитања није дошло до статистички значајних промена варијабли 
моторичких димензија испитаника. 
 
Табела 5: Мултиваријантна анализа коваријансе у моторичким способностима између експерименталне и 

контролне групе на финалном мерењу 

Wilks’ Lambda Rao’s R Q 

.147 8.25 .000 

Легенда: вредности Бертлетовог теста (Wilks' Lambda), 
Раова Ф-апроксимација (Rao’s R) и ниво значајности (Q) 

 
У табели 5 су приказани резултати мултиваријантне анализе коваријансе између 

испитаника експерименталне и контролне групе на финалном мерењу указују, да је присутна 
статистички значајна међугрупна разлика у моторичким способностима пошто Wilks’ Lambda 
износи .147, што Raovom F-апроксимацијом од 8.25 даје значајност разлика на нивоу од Q= .000. 
Према томе, у примењеном систему димензија моторичких способности испитаника утврђене 
су статистички значајне разлике. 
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Разлике у моторичким способностима (димензије експлозивне снаге и спринтерске брзине) 
су настала под утицајем примењених вежби полигона препрека као методичког облика рада у 
главном делу часа наставе физичког васпитања код експерименталне групе испитаника. 
 

Табела 6: Униваријантна анализа коваријансе у моторичким способностима између експерименталне и 
контролне групе на финалном мерењу 

Tестови Means (E) Means (K) F-odnos Q 

MСДМС 198.75 184.42 5.35 .000 

MТРСК 610.40 530.80 4.62 .002 
01 MСАРЂ  33.25 27.34 3.07 .004 

M20ВС 3.85 4.34 6.62 .000 

M30БС 5.23 5.63 4.75 .002 

M50ВС 8.26 8.90 5.04 .001 

Легенда: аритметичка средина експериментална група (Меаn (Е), аритметичка средина 
контролна група (Меаn (К)), вредност Ф-теста (F -однос) и ниво значајности (Q) 

 
У табели 6 приказана је униваријантна анализа варијансе тестова моторичких способности 

упоређивањем резултата аритметичких средина експерименталне и контролне групе на 
финалном мерењу. На основу коефицијената F-односа и њихове значајности (P-Level) може се 
констатовати да је утврђена статистички значајна разлика нивоа димензија моторичких 
способности између експерименталне и контролне групе. Може се предпоставити да су ове 
промене настале као резултати правилног методичког обликовања експерименталног модела 
моторичких вежби полигона препрека у процесу планирања и програмирања, дистрибуције и 
контроле дозирања примењених оптерећења, као и повећања интензификације насавног рада у 
складу са индивидуалним потребама испитаника експерименталне групе. 

Резултати каноничке дискриминативне анализе код експерименталне групе испитаника су 
показали да је на крају експеримента применом полигона препрека дошло до статистички 
значајних адаптивних промена димензија моторичких способности испитаника 
експерименталне групе. Примењене методе и средства моторичких вежби полигона препрека 
су код испитаника експерименталне групе повећале способност бржег и потпунијег 
активирања моторичких јединица високим нивоом оптерећења, што је омогућило појачану 
активност агонистичких мишића и пораст јакости целог организма. Већи број истраживача 
(Malacko i Rađo, 2004; Milanović, 2007; Tonić i sar., 2012) подржава овакав приступ у раду и 
указује да се тиме код ученика средних школа омогућује значајна изградња моторичке основе 
на којој ће се касније свестрано развити комплексне моторичке способности. Резултати су 
показали, да се испитаници експерименталне групе обухваћени вежбањем полигона препрека, 
статистички значајно разликују (Q= .000) повећаним нивоом моторичких способности у односу 
на контролну групу, обухваћену само програмскм садржајем редовне наставе физичког 
васпитања. Може се предпоставити, да су разлике настале под утицајем примењених вежби 
полигона препрека у експерименталном периоду које су имале вишестрани утицај код 
експерменталне групе на развоj моторичких способности. 

ЗАКЉУЧАК 

Истраживање је извршено са циљем да се утврде ефекти примене полигона препрека 
моторичких способности ученика. Спроведено истраживање је потврдило да је 
експериментални фактор (полигон препрека), примењен у главној фази часа наставе физичког 
васпитања, изазвао адаптивне промене моторичких способности ученика. 
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EFFECTS OF THE IMPLEMENTATION OF POLYGONS AN OBSTACLE TO THE 
TRANSFORMATION PROCESSES OF MOTOR ABILITIES OF PUPILS 

 
Miletić Marija, Branković Nataša 

 
Abstract: The main objective of the research was to determine the Effects of Application of the Experimental Model 
of Obstacle Course to the development of motor skills of Secondary School students. The sample consisted of 28 
examinees, aged 15 years ± 6 months, all part of the first year of Technical School in Knjazevac. The sample was 
divided into two subgroups. The first sub experimental group consisted of 14 examinees who during the experimental 
period in the main phase of the Physical Education class implemented an experimental program of the Obstacle 
Course. The second subsample control group consisted of 14 examines who during the experimental period in the 
main phase of the Physical Education class implemented program containing regular lessons. The sample motor 
measuring instruments consisted of three variables of explosive strength (standing long jump, triple jump and 
vertical jump "Sargent") and three variables of sprinting (running 20m with the high starting, running 30m with the 
high starting and running 50m with the high starting). The program "Statistica" 8.0 for Windows was used to 
calculate basic statistics, canonical discriminant analysis and multivariate analysis of covariance. The results 
showed that there are statistically significant effects of the Obstacle Course in the main part of the Physical 
Education class on the transformation processes of motor skills in the experimental group at the end of the 
experimental period. 

Key words: Students, Obstacle Course, classes, motor skills. 
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Сажетак: Циљ рада био је да се испитају метријске карактеристике Упитника спортске мотивације (СМС) 
и дефинишу статистички значајне разлике у мотивацији за наставу физичког васпитања између 
адолесцената и адолесценткиња, уз њихов општи успех и оцене из предмета Физичко васпитање. 
Пригодни узорак обухватио је 202 ученика ваљевских средњих школа оба пола (104 матуранткиње и 98 
матураната), узраста 18.56 ± .73 година. Добијени коефицијенти интерне поузданости (Kronbach alfa) 
показали су да све скале Упитника спортске мотивације имају задовољавајуће метријске карактеристике, 
изузев скале екстринзичне мотивације (интројекција). Процентним рачуном утврђено је да знатно више 
има матураната са општим успехом (добар и мањи), а матуранткиња са врло добрим и одличним 
успехом. Компонентном анализом манифестних варијабли мотивације за извођење наставе физичког 
васпитања екстраховане су код оба пола два фактора (интринзична мотивација и амотивација и 
екстринзична регулација). Резултати каноничке дискриминативне анализе указују на то да испитанице с 
нижим оптиим успехом (добар и мањи) у већој мери манифестују латентну варијаблу екстринзичну 
регулацију и амотивацију на часовима физичког васпитања. Међутим, нису идентификоване родне 
статистички сигнификантне разлике у мотивацији и оценама из физичког васпитања. Налази и њихове 
импликације дискутовани су у оквирима које постављају савремена концепција у овом психолошком пољу, 
али и у односу на методолошка ограничења истраживања. 

Кључне речи: адолесценти/-киње, телесно кретање-вежбање, екстринзична мотивација, интринзична 
мотивација, метријске карактеристике 

УВОД 

Мотивација ученика има значајну улогу у настави и процесу учења у општим образовним 
концепцијама као и у физичкој култури. С обзиром на чињеницу да су психолошке науке, а 
посебно психологија спорта, увеле појам мотивације релативно касно, постоје различити 
приступи у њеном поимању, наводе у својим истраживањима Амадо и сарадници, Браун и 
сарадници, потом Маес и сарадници, и Рудисил (Amado et al., 2016; Brown et al., 2016; Maes et al., 
2016; Rudisill, 2016). У својој студији, Овен (Owen, 2014) приказује мотивацију као нагон особе за 
одређеним понашањем, који треба покренути и усмерити како би се реализовао жељени циљ. 
Међутим, иако појединац поседује стечена знања и способности, а није мотивисан, мала је 
вероватноћа да ће постићи оптималан резултат. У свом истраживању, Лонсдејл и сарадници 
(Lonsdale et al., 2013) сматрају да је мотивација темељ деловања човека, која подстиче, одржава 
и усмерава интензитет и трајање понашања према остварењу циља. 

Током наставног процеса физичког васпитања, мотиви покрећу ученике на одређену 
активност и условљавају његов квалитет и квантитет резултата. Није исто ако је ученик 
активан на часу из сопственог задовољства и унутрашње потребе или због оцене, или је 
спортиста мотивисан на тренингу ради задовољства или успеха. Задовољство наставом 
физичког васпитања главни је елеменат мотивације, као и непосредни и дугорочни фактор 
свакодневног и самосталног телесног кретања ‒ вежбања, показује у свом истраживању 
Дишман и сарадници (Dishman et al., 2015).  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255695884
https://journals.co.za/search?value1=Diana+Amado&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent
http://journals.humankinetics.com/author/Rudisill%2C+Mary+E
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У подручју мотивације за неку спортску активност, односно жељу за учествовањем у процесу 
вежбања, више је различитих мотива које подстичу појединца за већим или нижим нивоом 
физичке активности.  Чанг и сарадници (Chang et al., 2016) дефинисали су у својој студији 
структуру интринзичних, социјалних и екстринзичних мотива у физичком васпитању, при чему 
је анализа показала статистички значајне родне разлике. Екстраховани су социјални и 
екстринзични мотиви у телесном кретању ‒ вежбању код оба пола, док су се интринзични 
мотиви диференцирали у две латентне димензије: узбуђење игре и тенденција за мајсторством 
код испитаница, а позив на такмичење и тенденција за мајсторством код испитаника. 

У свом истраживању, Лонсдејл и сарадници (Lonsdale et al., 2013) утврдили су главне мотиве 
властитог искуства у физичким активностима: а) пристрастан доживљај повезан је са телесним 
кретањем ‒ вежбањем, б) пристрастан доживљај је личан и јединствен, в ) телесно кретање ‒ 
вежбање може се реализовати и без њеног схватања и г) телесно кретање ‒ вежбање нема 
смисла ако не изазива задовољство. Мотивација се одређује као основни елеменат упорности 
адолесцената при вежбању, наводи студија Макдејвида и сарадника (McDavid et al., 2014). 
Социјално-когнитивни концепт мотивације постигнућа дефинише два метода уобличавања 
циљева у спорту: опредељење на задатак и опредељење на исход задатка који су независни у 
односу један на другог, показује истраживање Флоренс-Емилија и сарадника (Florence-Emilie et 
al., 2016). Ученику/-ци сконцентрисаном на задатак, успех представља лично напредовање у 
усвајању умећа, као и очекивање „награде” за остварени бољи резултат у односу на друге.  

Успех у физичком вежбању у великој мери зависи од мотива због којих се оно спроводи. 
Појединци који вежбају из унутрашњих разлога, као што су уживање и добар осећај, најчешће су 
упорнији од оних који вежбају због неких спољашњих разлога, као што су спољашњи притисци 
или постизање награде, показује студија Фентона и сарадника (Fenton et al., 2014). 

Mотивацијa за спорт најчешће се испитује помоћу Упитника спортске мотивације аутора 
Пелетијеа, Фортијера, Валеранда, Тускона, Брира и Блајса (Sport Motivation Scale – SMS; Pelletier, 
Fortier, Vallerand, Tuscon, Briere i Blais, 1995), који мери три латентне димензије: интринзичну 
мотивацију, екстринзичну мотивацију и амотивацију. Интринзична мотивација испитује се 
помоћу три скале: унутрашња потреба за знањем, као што су латентне варијабле: а) 
радозналост, циљеви учења, мотивација за учење, знање; б) потребе за савладавањем или 
мотивација савладавања, ефикасности и усмеравања на задатак и в) скала потребе за 
испитивањем подстицања за рад, нпр. учешће у активности ради перцепције подстичуће 
емоције задовољства, забаве и узбуђења. Екстринзична мотивација испитује се помоћу три 
скале: 1) скале екстерне регулације, која представља жељу за постизањем спољашње награде 
или избегавање казне; 2) скале интројекције, којом су ранији спољашњи генератори мотивације 
постали унутрашњи, при чему се понашања аутоматски подстичу и 3) скале идентификације, 
где особа примењује систем вредности ради вредновања и оцењивања важног понашања које 
изводи обавезно и без алтернативе, нпр. потреба спортисте који перципира да његово 
ангажовање само делом утиче на лични раст и развој. Амотивација представља трећу димензија 
мотивације за спорт, која је одговорна за одустајање од телесног кретања ‒ вежбања због 
непостојања унутрашње и спољашње мотивације, емоције неспособности и недостатка 
контроле, што показује студија Пелетијеа и сарадника (Pelletier et al., 2013). 

Адолесценти имају израженију интринзичну мотивацију за спорт у односу на спољашњу, 
што представља позитивну склоност за систематским бављењем спортским активностима, јер 
они имају задовољство у већем степену у усвајању и развоју умећа и побољшању личних 
спортских компетенција, него у прихватању или добијању награде од других, наводи се у 
студији коју су спровели Овен и сарадници (Owen et al., 2014). Унутрашња мотивација 
адолесцената позитивно је корелирана с њиховим ставовима према наставнику, али и обрнуто. 
Димензије личности наставника у позитивној узајамној зависности су с интензитетом 
мотивације ученика за наставни предмет физичког васпитања. Корпус и Вормингтон (Corpus & 
Wormington, 2014) су током спортских активности екстраховали доминантан фактор који је 
интерпретиран као телесно кретање ‒ вежбање ради здравља и узбуђења.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20YK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27803624
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Лијанг и сарадници (Liang et al., 2016) дефинисали су егзистенцију статистички значајне 
родне разлике у димензијама мотивације физичког васпитања. Адолесценти су у односу на 
адолесценткиње значајно више его усмерени, док у усмеравању на усвајању моторичких 
задатака није било релевантне родне дистинкције. Волхед и сарадници (Wallhead et al., 2014) 
доказали су статистички сигнификантне разлике у интринзичној мотивацији код адолесцената. 
Ученици сконцентрисани на моторички задатак разликују се од недовољно оријентисаних 
ученика на задатак по томе што улажу већи напор, схватајући значај наставе физичког 
васпитања.  

Поменута истраживања баве се испитивањем разлика између адолесцената и 
адолесценткиња у мотивацији за физичко вежбање и спорт, са диференцираним општим 
успехом и успехом из наставног предмета Физичко васпитање. Међутим, недостају емпиријска 
истраживања, провере мерних својстава и критеријумске ваљаности упитника мотивације и на 
српској популацији, што је и био основни мотив да се наша теоријско-истраживачка пажња 
усмери на овај проблем. Импликације које би емпиријски налази евалуације мерног 
инструмента у нашој култури имали, могле би да отворе простор за његову ширу примену.  

Полазећи од теоријских предикција и досадашњих емпиријских налаза, циљ овог 
истраживања је тестирање метријских карактеристика и евалуација диферцијалне предиктивне 
валидности Упитника спортске мотивације, SMS, аутора Пелетијеа и сарадника (Pelletier et al., 
1995), на српском узорку испитаника, односно утврђивање статистички значајних разлика 
између адолесцената и адолесценткиња у варијаблама мотивације за наставу физичког 
васпитања, уз различита академска постигнућа (општи успех) и оцене из наставног предмета 
Физичко васпитање.  

МЕТОДE 

У овој трансверзалној студији, пригодни узорак од N = 202 представљали су ученици/-це IV 
разреда Економске и Техничке школе из Ваљева. Просечан календарски узраст испитаника је 
18,56 (SD = .73). С обзиром на пол, подузорци су били приближно уједначени (Nž = 104 ili 51.48% 
i Nm = 98 ili 47.54%), те разлика у погледу родне заступљености није се показала статистички 
значајном (χ2 = 2.51, df = 1, p ≤ .05).  

У складу са етичким начелима истраживања, директори школа дали су формални пристанак 
за учествовање ученика у тестирању. Прикупљање података трајало је током децембра 2016. 
године. Величина групе варирала је од 20 до 30 испитаника. Просечно време попуњавања 
упитника износило је око 45 мин, при чему нису забележени дистрактори који би ометали 
ученике/-це у давању одговора. Пре почетка анонимног испитивања и поделе мерног 
инструмена, прочитано је упутство те се заједнички демонстрирао пример решеног задатка. 
Испитаници/-це су информисани о циљу истраживања, методи заштите података, после чега су 
потписивали сагласност о добровољном учешћу у истраживању, без материјалне надокнаде. 
Приликом испитивања, сви испитаници попунили су идентичну форму упитника по принципу 
папир–оловка и у сваком тренутку могли су одустати, без икаквих последица (три испитаника 
прекинула су тестирање). 

Упитник спортске мотивације, SMS, аутора Пелетијеа и сарадника (Pelletier et al., 2013), 
обухвата 28 ајтема уз предложену петостепену скалу Ликертовог типа за одговарање колико се 
нека тврдња односи на њега (од 1 – не слажем се до 5 – потпуно се слажем). Резултати сваког 
испитаника на свакој скали изражени су као просечна вредност њихових одговора. Мерни 
инструмент операционализује четири тврдње које мере аспекте сваке од седам супскала: три 
скале мере интринзичне мотивације (сазнање, остварење и стимулацију), три скале мере 
екстринзичну мотивацију (идентификацију, интројекцију и екстерну регулацију) и једна скала 
мери амотивацију – меру општег интензитета мотивације за наставу физичког васпитања.  

Испитаници/-це одговарају на постављено питање: „Зашто вежбаш, играш се или тренираш 
на настави?“ (нпр. „Због узбуђујућих искустава која доживљавам.“, „Како бих показао другима 
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колико сам добар у ономе што вежбам.“, „Због задовољства које осећам док изводим неке тешке 
елементе ‒ кретње.“, „Због задовољства при откривању нових стратегија игре и вежбања.“ и 
„Због задовољства које осетим кад побољшам неку своју слабу тачку?“.  

Други скуп варијабли представљају две варијабле: академско постигнуће (општи успех) и 
успех у наставном предмету Физичко васпитање, који су испитаници/-це постигли на крају 
претходне школске године. 

У обради добијених података коришћене су мере централне тенденције – аритметичка 
средина, мере варијабилитета – стандардна девијација, стандардна грешка процене 
аритметичке средине, коефицијент асиметрије дистрибуције – скјунис и коефицијент облика 
(спљоштености или издужености) података – куртосис и Колмогоров-Смирнов тест 
нормалности дистрибуције. Скала поузданости утврђена је Кронбаховим алфа коефицијентом 
(Cronbach’s alpha) интерне конзистенције, идентификовање главних фактора анализом главних 
компонената (Principal Component Analysis, PCA), док је различито школско постигнуће 
адолесцената и адолесценткиња (општи успех и различит успех из наставног предмета физичко 
васпитање) обрађено параметријским Студентовим t-тестом, непараметријскиим χ² – хи 
квадрат тестом (Normed Chi–square) и линеарном каноничком дискриминативном анализом. 
Гранични ниво статистичке сигнификантности изражен је на нивоу вероватноће (p ≤ .01). 
Анализа статистичких података вршена је применом софтвера (Statistical Package for the Social 
Science), верзија 17.0.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

У Табели 1 приказани су основни дескриптивни индикатори, мере асиметрије и облика 
дистрибуције, Колмогоров-Смирнов тест осетљивости, Кронбах алфа коефицијент интерне 
поузданости и објашњена варијанса фактора и њен проценат Упитника мотивације за наставу 
физичког васпитања. 

 

Табела 1: Дескриптивна статистика и поузданост мерног инструмента SMS (N = 202) 

Варијабле AS SE SD Sk Ku K-S*   ƛ % 

Амотивација 1.96 .18 .88 .67 -.29 .12 .76 2.10 50.26 
Интринзична мотивација 
(стимулација)  

3.50 .17 .86 -.52 -.29 .14 .74 1.96 49.24 

Интринзична мотивација 
(сазнање) 

3.63 .20 .95 -.54 -.27 .11 .86 1.96  

Унутрашња мотивација 
(остварење)  

3.74 .19 -.49 -.48 -.27 .09 .80 2.52 55.14 

Екстринзична мотивација 
(екстерна регулација)  

2.76 .23 .96 -.10 -.59 .05 .73 2.40 50.06 

Екстринзична мотивација 
(интројекција) 

3.54 .19 .90 -.28 -.55 .12 .55 1.75 42.64 

Екстринзична мотивација 
(идентификација) 

3.50 .24 .91 -.27 -.56 .13 .75 2.00 50.05 

Легенда. AS = аритметичка средина, SE = стандардна грешка процене аритметичке средине ; SD = стандардна 
девијација, Sk = коефицијент асиметрије, Ku = коефицијент издужености; K-S = вредности Колмогоров-Смирнов теста 

(све вредности теста сигнификантне су на нивоу p ≤ .01); ƛ = карактеристични корен; % = проценат објашњене 
варијансе. 

Увидом у Табелу уочавају се аритметичке средине које се крећу од минималне 1,96 за 
варијаблу амотивације, што упућује на то да су испитаници/-це мотивисани за наставу 
физичког васпитања, до максималне 3,74 за варијаблу интринзичне мотивације – остварење, 
што скреће пажњу на то да су ученици/-це највише мотивисани да апсолутно усвоје поједине 
покрете, кретања и умећа током реализовања наставе физичког васпитања. Према 
Коломогоров-Смирновом тесту, све скале осим екстеринзичне мотивације (екстерна 
регулација) значајно се разликују од нормалне Гаусове дистрибуције. Пошто су сви 
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коефицијенти скјуниса и куртозиса мањи од 1, у даљој обради података могу се применити 
параметријске статистичке процедуре. 

Интерна конзистентност скала изражена Кронбаховим алфа коефицијентом поузданости за 
укупне резултате на појединим скалама на нашем узорку креће се у распону од ( α=.55) код 
скале екстринзична мотивација – интројекција до (α=.86) код скале интринзичне мотивације – 
сазнање. Стога је скала екстринзична мотивација – интројекција искључена из даље анализе 
због минималног факторског оптерећења. Осим тога, на основу PCA анализе уз Гутман-Кајзеров 
критеријум (карактеристичан корен – Eigenvalue ≤ 1) и примену нормализованог Varimax 
поступка с ортогоналном ротацијом фактора у матрици факторске структуре закључује се да су 
све скале хомогене, јер су њихови репрезентативни ајтеми, уз линеарну корелацију (r ≤ .40), 
узајамно зависни са само једном добијеном заједничком главном компонентом. Израчунате 
вредности једнофакторске структуре уз максимизирану варијансу оптерећења унутар фактора, 
преко варијабли, допуштају закључак о задовољавајућој конструктној ваљаности и поузданости 
примењеног мерног инструмента. 

У Табели 2 приказани су резултати класичне компонентне анализе латентне структуре 
Упитника мотивације у настави физичког васпитања.  
 

Табела 2: Ротирана факторска структура скала Упитника SMS и укупан проценат објашњене варијансе  
(N = 202) 

 

Варијабле Адолесценткиње Адолесценти 

F 1  F 2  F 1  F 2  

Амотивација -.09 .89 -.19 .78 
Интринзична мотивација (стимулација)  .90 -.07 .88 .12 
Интринзична мотивација (сазнање) .90 -.18 .92 .05 
Унутрашња мотивација (остварење)  .79 -.10 .85 -.23 
Екстринзична мотивација (екстерна регулација)  .63 .60 .38 .69 
Екстринзична мотивација (идентификација) .81 .17 .77 .22 

ƛ 3.28 1.16 3.18 1.26 

% укупна варијанса 54% 25% 52% 24% 
% кумулативна варијанса 54% 79% 52% 76% 

Легенда. F1 – фактор интринзична мотивација; F2 - фактор амотивација и екстринзична регулација; ƛ– 
карактеристични коренови (својствене вредности – „Еigen value“); % total varianсe – проценат укупно 

објашњене варијансе главних компонената; % cum. varijance – кумулативни проценат објашњене 
варијансе. 

 

Анализирајући резултате мултиваријантне статистичке методе – анализе главних 
компоненти, на поменутом узорку испитаника и испитаница, видљиво је да се манифестне 
варијабле скале мотивације за реализацију наставе физичког васпитања рефлектују у 
двофакторску интерпретабилну структуру, која представља основу међусобне линеарне 
повезаности манифестних варијабли. Притом, она са својим максималним својственим 
вредностима објашњава укупно 80% укупне варијансе, при чему прва главна компонента, са 
одговарајућим вектором, објашњава највише (око ½), а друга формирана од резидуалних 

корелација око ¼ пропорције варијабилитета почетних варијабли, Табела 2. Пројекције 
појединих скала на екстраховани дводимензионални простор у координатном систему, врло су 
сличне код оба узорка испитаника/-ца. Све варијабле, изузев амотивације, код оба пола имају 
високе пројекције на прву главну компоненту. Имајући у виду максималне линеарне корелације 
манифестних варијабли (за процену интринзичне мотивације) са изолованим конструктом, које 
су конвенционално изнад 0,40, структурална повезаност првог статистички значајног фактора 
може се интерпретирати као Интринзична мотивација – F1, док сигнификантне сатурације 
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манифестних варијабли за процену амотивације и екстринзичне регулације на другу латентну 
димензију указују на то да се она може идентификовати као интегрисани фактор Амотивација и 
екстринзична регулација – F2. 

Основни дескриптивни индикатори варијабли, као и анализа разлика у појединим 
варијаблама мотивације према роду, приказани су у Табели 3. 
  

Табела 3: Родне разлике с обзиром на мотивацију у настави физичког васпитања (N = 202) 

 
Варијабле 

Адолесценткиње Адолесценти Разлике 

AS SD AS SD t df p 

Амотивација 2.04 .90 2.23 1.00 2.50 211 .01 

Интринзична мотивација 
(стимулација)  

3.42  3.48 .92 1.52 211 .20 

Интринзична мотивација 
(сазнање) 

3.49 1.01 3.72 .88 1.31 211 .15 

Унутрашња мотивација 
(остварење)  

3.70 .99 3.68 .86 .39 211 .72 

Екстринзична мотивација 
(екстерна регулација)  

2.64 1.03 2.96 .92 4.37 211 .03 

Екстринзична мотивација 
(идентификација) 

3.44 .94 3.50 .90 .80 211 .55 

Легенда. AS = аритметичка средина, SD = стандардна девијација, t-тест = разлика између аритметичких средина, 
df = степени слободе, p = ниво статистичке значајности 

 

Разматрањем дескриптивних индикатора мотивације за спорт уочава се да су код оба узорка 
испитаници максималне вредности постигли у три скале за процену интринзичне мотивације, 
нешто ниже резултате у скалама за процену екстринзичне мотивације, а минималне у скали за 
процену амотивације. Параметријским Студентовим t-тестом за независне узорке разматрана је 
статистичка значајност разлика између аритметичких средина с обзиром на пол, које су 
дефинисане код само две варијабле, које сатурирају заједнички фактор амотивација и 
екстринзична регулација. Адолесценти су истовремено постигли значајно веће резултате на обе 
скале које одређују ову латентну варијаблу. Са друге стране, аритметичке средине матуранта и 
матуранткиња значајно се не разликују ни у једној варијабли за процену интринзичне 
мотивације у настави физичког васпитања.  

У циљу дефинисања вероватноће статистичке значајности разлике опажених (емпиријских) 
и очекиваних (теоријских) фреквенција општег успеха и успеха из наставног предмета Физичко 
васпитање по половима, у Табели 4 примењен је стандардни непараметријски статистички 
модел Хи-квадрат тест (χ²).  
 
Табела 4: Фреквенција оцена адолесценткиња из општег успеха и оценa у физичком васпитању (N = 202) 

Дескриптивне 
варијабле 

Нумеричке 
варијабле 

Адолесценткиње Адолесценти Укупно Разлика 
у % Фреквенција % Фреквенција % Фреквенција 

Општи успех Добар и мање 14 13.46 18 18.36 32  
χ²=14.56 

p=.01 
Врло добар 60 57.69 50 51.02 110 

Одличан 30 25.00 29 34.69 59 

Успех из 
физичког 

васпитања 

Добар и мање 20 19.23 10 10.20 30  
χ²=4.25 
p=.62 

Врло добар 55 52.88 46 46.93 101 

Одличан 29 27.88 42 42.85 71 
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Резултати хи-квадрат теста показују да се испитивани узорак статистички значајно 
разликује по фреквенцијама свог академског постигнућа и то у дескриптивној варијабли општи 
успех. Са једне стране, разлика је очигледна код испитаника који имају знатно виши општи 
успех добар и мањи, док је код испитаница израженији проценат с врло добрим и одличним 
општим успехом. Са друге стране, нису утврђене статистички значајне разлике између 
матуранткиња и матураната по фреквенцијама у категоријској варијабли успех из наставног 
предмета Физичко васпитање, у односу на њихов општи успех.  

Основна претпоставка истраживања о разликама између адолесцената и адолесценткиња с 
обзиром на њиховo академскo постигнуће (општи успех) и успеха из наставног предмета 
физичко васпитање тестирана је применом каноничке дискриминативне анализе. На основу 
линеарних комбинација манифестних варијабли, добијена је по једна статистички значајна 
линеарна дискриминативна функција, које статистички значајно разликују матуранте и 
матуранткиње на нивоу ризика од p ≤ .01 (Табела 5). Њена каноничка корелација са 
примењеном варијаблом мотивација у настави физичког васпитања износи .55, што указује на 
осредње линеарну корелацију с израчунатим карактеристичним кореном, односно на умерен 
интензитет дискриминације међу полно дефинисаном групом у односу на примењене варијабле 
мотивације за наставу физичког васпитања. Добијена вредност Wilksovе lambda (Wλ = .55), која 
представља пропорцију између унутаргрупног и укупног варијабилитета дискриминативне 
снаге модела, релативно је мала. Приказани главни статистички индикатори упућују на то да 
изолована дискриминативна функција значајно разликује испитанике/-це, односно има већи 
парцијални допринос на варијабле мотивације за наставу физичког васпитања. 

 
Табела 5: Статистичка значајност каноничке дискриминативне функције оцена општег успеха (N = 202) 

 
Испитанице 

Функција λ Rc Wλ χ² df p 
1 .13 .55 .55 30.14 9 .01 

Испитаници 1 .09 .50 .59 20.23 9 .33 

Легенда. Λ = својствена вредност дискриминативне функције; Rc = коефицијент каноничке корелације; Wλ = 
коефицијент Вилксове ламбда дискриминативне функције; χ² = Хи-квадрат тест статистичке значајности 

дискриминативне функције; df = степени слободе; p = ниво статистичке значајности при одбацивању 
дискриминативне функције 

 

Структура каноничких дискриминативних функција, која приказује коефицијенте 
корелација између дискриминативних варијабли и дискриминативних функција мотивације у 
настави физичког васпитања и оцена општег успеха приказани су у Табели 6. 
 

Табела 6: Структура и центроиди група каноничке дискриминативне функције и оцена општег успеха     
(N = 202) 

Варијабле Адолесценткиње Адолесценти 
Дискрим. функција Дискрим. функција 

Амотивација -.58 .65 
Интринзична мотивација (стимулација)  -.44 .30 
Интринзична мотивација (сазнање) -.07 .10 
Унутрашња мотивација (остварење)  .06 .19 
Екстринзична мотивација (екстерна регулација)  -.69 -.57 
Екстринзична мотивација (идентификација) -.20 -.06 
 Оцене општег успеха Центроиди група Центроиди група 
Добар и мање -.49 -.38 
Врло добар .19 -.07 
Одличан .11 .16 

Напомена. Статистички значајне линеарне корелације r ≤ .40 истакнуте су курзивом 
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Према критеријуму да линеарна повезаност дискриминативне варијабле и 
дискриминативне функције треба бити већа од 0,4, аутора Табачника и Фидела (Tabachnick & 
Fidell, 2013), како би варијабла доприносила разликовању међу групама, може се закључити да 
добијену структуру каноничке дискриминативне функције, с обзиром на пол испитаника, 
доминантно са својим стандардизованим коефицијентима каноничке дискриминативне 
функције дефинишу манифестне варијабле амотивација и екстринзична мотивација (екстерна 
регулација), а затим интринзична мотивација (стимулација). То упућује на чињеницу да 
линеарне корелације умереног интензитета појединих оригиналних варијабли и изоловане 
дискриминативне функције (каноничке варијабле), највише парцијално доприносе 
разликовању димензија мотивације за спорт код две анализиране групе ученика. Преглед 
израчунатих вредности и смер центроида група каноничке дискриминативне функције упућују 
на то да испитаницике/-це с нижим академским постигнућем, опшим успехом (добар и мање), 
имају нижу позицију (просек) на дискриминативној функцији, пошто постижу ниже резултате у 
варијаблама екстернална регулација и амотивација у настави физичког васпитања. 

У Табелама 7 и 8 приказана је статистичка значајност, структура и стандардизовани 
резултати групних центроида (аритметичке средине) каноничке дискриминативне функције 
оцена из наставног предмета Физичко васпитање помоћу којих се закључује за колико се 
стандардних девијација групе ученика и ученица статистички значајно разликују у димензијама 
мотивације за спорт.  

 
Табела 7: Статистичка значајност каноничке дискриминативне функције Оцена из физичког васпитања 

(N = 202) 

 
Испитанице 

Функција λ Rc Wλ χ² df p 
1 .08 .18 .97 9.15 9 .56 

Испитаници 1 .03 .25 .89 10.34 9 .52 
 

Табела 8: Структура и центроиди група каноничке дискриминативне функције и оцена из физичког 
васпитања (N = 202) 

 

Варијабле Адолесценткиње Адолесценти 
Дискримин. функција Дискрим. функција 

Амотивација -.80 -.71 
Интринзична мотивација (стимулација)  .49 .68 
Интринзична мотивација (сазнање) .40 .62 
Унутрашња мотивација (остварење)  .60 .47 
Екстринзична мотивација (екстерна регулација)  -.12 .06 
Екстринзична мотивација (идентификација) .09 .63 
 Оцене из физичког васпитања Центроиди група Центроиди група 
Добар и мање -.28 -.58 
Врло добар -.40 -.39 
Одличан .09 .23 

 
Разлике у мотивацији за наставу физичког васпитања код адолесцената и адолесценткиња 

различитог успеха из наставног предмета Физичко васпитање неће се интерпретирати, јер су 
израчунати центроиди појединих група испитаница и испитаника, као и коефицијенти 
каноничке дискриминативне функције појединих манифестних варијабли на припадајућу 
каноничку дискриминативну функцију, тј. матрицу структуре димензија мотивације за спорт – 
незначајни. 

Провера метријских карактеристика (хомогеност, релијабилност и дискриминативност) 
коришћеног мерног инструмента за мерење мотивације у настави физичког васпитања на 
узорку адолесцената/-киња показује да су оне задовољавајуће, изузев код скале екстринзична 
мотивација – интројекција, што jе и очекивано, јер се при дуготрајном телесном кретању ‒ 
вежбању ранији спољашњи мотиви за спорт поступком уметања трансформишу и постају 
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интрензични мотиви. Добијени резултат у целини је у складу са налазима ранијих иностраних 
истраживања Лонгсдејла и сарадника, потом Макдејвида и сарадника, Лијанга и сарадника, 
Пелетијеа и сарадника, и Пинеда-Еспејела и сарадника (Lonsdale et al., 2013; McDavid et al., 2014; 
Liang et al., 2016; Pelletier et al., 2013; Pineda-Espejel et al., 2016). Стога се у адолесценцији код оба 
пола због несистематског упражњавања физичког вежбања може очекивати да процес 
интројекције потенцијалних спољашњих мотива за вежбање није окончан. То је и главни узрок 
чињенице да ајтеми, којима се у настави физичког васпитања тестира конструкт екстринзична 
мотивација (категоријa интројекцијa), немају статистички значајан ниво.  

Факторска анализа латентне структуре мотивације у настави физичког васпитања 
дефинисана на нашем узорку средњошколаца и средњошколки завршног разреда разликује се у 
односу на истраживање Пелетијеа и сарадника (Pelletier et al., 2013) где су добијена три фактора 
мотивације за спорт. Неподударност се манифестује тако што су се оригиналне варијабле 
мотивације у настави физичког васпитања рефлектовале у конструкт интринзична мотивација, 
а амотивација и екстринзична регулација интегрисану заједничку латентну димензију. Може се 
претпоставити да се екстринзична мотивација не редукује у парцијални фактор мотивације у 
настави физичког васпитања за разлику од мотивације за спорт. Разлози за то су вишеструки: а) 
током наставе физичког васпитања појављује се знатно мање могућности за спољашњи утицај 
на вежбаче; б) број вежбача на часовима физичког васпитања значајно је већи него у спорту; в) 
време телесног кретања ‒ вежбања у настави мање је у односу на спорт; г) наставници 
физичког васпитања нису у истој мери усмерени на спортско постигнуће вежбача као тренери и 
д) у настави физичког васпитања нема такмичења као у спорту. 

Конструкт амотивација минимално је манифестована код обе групе испитаника, што 
сигнализира да су ученици мотивисани за телесно кретање ‒ вежбање у настави физичког 
васпитања. Изоловани фактор екстринзична регулација минимално се испољава код оба пола 
испитаника у односу на друге манифестне варијабле екстринзичне и интринзичне мотивације у 
настави физичког васпитања. Варијабле интринзичне мотивације више су него код варијабли 
екстеринзичне мотивације. Неједнакост између адолесцената и адолесценткиња манифестује се 
у варијаблама амотивације и екстринзичне регулације, посебно у латентној димензији 
мотивације у настави физичког васпитања, што потврђује емпиријски налаз Кристофера и 
сарадника (Christopher et al., 2016) да у односу на пол испитаника нису добијене статистички 
значајне разлике у интринзичној мотивацији, за разлику од екстринзичне мотивације. Притом, 
адолесценти више испољавају амотивацију и екстринзичну регулацију него адолесценткиње. 
Редослед рангирања димензија мотивације у настави физичког васпитања сличан је код 
матуранткиња и матураната. У оба анализирана узорка испитаника доминира фактор 
унутрашње мотивације (остварење). То сигнализира унутрашњу мотивацију у адолесценцији и 
њихову спремност за учење нових садржаја на часовима физичког васпитања.  

Вредности каноничких коефицијента код варијабле интринзичне мотивације више су у 
односу на варијабле екстринзичне мотивације у настави физичког васпитања. Добијени 
резултат о неподударностима интринзичне и екстринзичне мотивације на часовима физичког 
васпитања претпоставља егзистенцију знатне количине залиха за спољашњу мотивацију 
адолесцената за телесно кретање ‒ вежбање и тежњу да те неексплоатисане мотивационе 
количине буду допуњене накнадном едукацијом наставника физичког васпитања. 

Утврђени налази о неподударностима једног облика академског постигнућа (општи успех) 
скрећу пажњу на то да су матуранткиње више мотивисане за реализацију академског 
постигнућа – општег успеха у образовању. Истовремено, код оба пола испитаника успех из 
наставног предмета Физичко васпитање карактеристично је негативно несразмеран и у 
компарацији с академским постигнућем (општи успех) показује се видљиво већи проценат с 
високим оценама. Уоченa диференцијацијa у примењеним варијаблама академског постигнућа 
може се објаснити следећим разлозима: а) општи успех представља средње вредности оцена из 
свих наставних предмета; б) наставни предмет Физичко васпитање често служи за подизање 
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просека општег успеха ученика; в) физичко васпитање уобичајено се подстицајно оцењује те и 
ако ученик/-ца не поседује оптималну моторику, а активан је на часу, може добити високу 
мотивишућу оцену и г) стандардни критеријум за упис у средњу је општи успех, што узрокује да 
се моторичка и спортска постигнућа не валоризују.  

Дефинисана сигификантност разлика мотивације адолесценткиња у наставном предмету 
физичко васпитање сугерише да ученице с нижим академским постигнућем (општи успех) 
имају карактеристичније латентне димензије амотивацију и екстринзичну регулацију. Група 
матуранткиња с различитим општим успехом незнатно се разликују и по фактору спољашње 
мотивације. Узроци за то су вишеструки, као што су низак међусобни однос мотивације 
испитаница за постигнуће општег успеха с ниском мотивацијом за реализацију успеха 
наставног предмета Физичко васпитање. Такође, такве ученице изискују знатно више 
спољашњих повода и пажње од наставника за своје залагање на настави физичког васпитања и 
уколико их не добију, оне су нестимулисане за прихватање веће обавезе. Други разлог 
недиференцијације према латентној димензији екстринзичне мотивације може бити 
недостатак снаге за идентификовање нестимулисаних матуранткиња због наставних обавеза 
или пак неоспособљеност неких наставника физичког васпитања.  

Са друге стране, узорак успешнијих матуранткиња начелно је мотивисанији и 
самопоузданији у извођењу моторичких задатака, због чега и поседују нижи ниво 
нестимулисаности и спољашње мотивације на часовима физичког васпитања. Осим тога, код 
матураната различитог општег успеха нису пронађене разлике мотивације у настави физичког 
васпитања.  

Добијене каноничке коефицијенте о сигнификантности разлика мотивације код 
адолесценткиња, као и одсуство егзистенције разлика мотивације код адолесцената, треба 
корелирати с раније дефинисаним неподударностима између испитаника и испитаница 
латентним варијаблама амотивације и екстринзичне регулације. Корелацијом ових 
емпиријских резултата може се компарирати добијена структура мотивације у настави 
физичког васпитања код ученица с нижим општим успехом са идентичним изолованим склопом 
мотивације ученика. 

Емпиријски налази каноничке дискриминативне анализе нису показали разлике код оба 
пола испитаника у нивоу мотивације за наставу физичког васпитања, уз различит успех из 
наставног предмета Физичко васпитање. Добијени резултат је потврда налаза у студији 
Кронина и Алена (Cronin & Allen, 2017). Одсуство егзистенције сигнификантних разлика у 
мотивацији основано је тражити у структури расподеле успешности из наставног предмета 
Физичко васпитање која не прави разлике, јер више од две трећине матуранткиња и 
матураната има највишу оцену из тог наставног предмета.  

У овом истраживању показало се да мерни инструмент за мерење мотивације у настави 
физичког васпитања има поуздане метријске карактеристике, осим код скале екстринзична 
мотивација (интројекција), која је искључена из додатних анализа. Анализом главних 
компонената, добијена су два фактора мотивације: интринзична мотивација и амотивација и 
екстринзична регулација. Пројекције манифестних варијабли (веће од .40). на латентну 
структуру интринзичне мотивације су више упадљиве него пројекције варијабли на латентну 
структуру амотивације и екстринзичне регулације у оба узорка. Адолесценти манифестују 
сигнификантно више пројекције на факторе амотивацију и екстринзичну регулацију него 
адолесценткиње. Матуранткиња различитог општег успеха значајно се разликују у варијаблама 
мотивације, а нарочито у латентној димензији амотивација и екстринзична регулација. Нису 
пронађене сигнификантне линеарне корелације између успеха у наставном предмету Физичко 
васпитање и скупа варијабли мотивације за наставу физичког васпитања. Утврђено је да је 
примењени Упитник за мерење мотивације у настави физичког васпитања врстан мерни 
инструмент, који у наредним истраживањима треба накнадно тестирати, уз допунске ајтеме и 
повећан број испитаника/-ца. Коришћењем овог упитника наставници могу испитати 
мотивацију на часовима физичког васпитања и добијене емпиријске налазе компарирати с 
резултатима ученика добијених у другим сличним истраживањима. Такође, могу током 
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наставне године утврдити трансформацију мотивације у настави физичког васпитања између 
иницијалног и финалног мерења, која може бити узрокована различитим материјалним 
условима рада, променама у нивоу моторичког учешћа ученика у ваннаставним и ваншколским 
активностима, као и различитог личног ангажовања наставника у теловежбовним процесима с 
ученицима. Осим тога, пожељно је да наставници обрате више пажње на успешније 
комуницирање и успешнији утицај екстринзичог мотивисања ученика на часовима физичког 
васпитања. 

На крају треба поменути неколико ограничења овог корелационог истраживања која 
смањују могућност интерпретације и генерализације резултата (пригодност узорка, лимитиран 
узраст, мерење варијабли самопроценама испитаника и корелациони нацрт истраживања). 
Стога у циљу ефикасније ваљаности мерног инструмента за мерење мотивације у настави 
физичког васпитања и генерализације емпиријских резултата, у наредним лонгитудиналним 
студијама неопходно је: а) повећати број испитаника; б) додати у истраживање манифестне 
варијабле (систематско упражњавање спортом ученика, моторичка укљученост и опажена 
спортска компетенција), пошто постоји вероватноћа да адолесценти свој виши ниво 
екстринзичне регулације испољавају због свог систематског упражњавања спортом или због 
вишег нивоа своје моторичке укључености и ангажованости и в) корелирати налазе мотивације 
испитаника оба пола с условима у којима се релизују часови физичког васпитања, нпр. да ли 
ученици имају прилику да користе спортске сале. Такође, може се претпоставити да би 
дискриминативна функција мотивације у настави физичког васпитања имала другачији склоп 
ако би се повећао број недељних часова физичког васпитања, што је предуслов за ефикасније 
усвајање и усавршавање моторичких знања и повећање свести о обавези наставника за 
мотивисање ученика.  

Будућа лонгитудинална истраживања ове тематике с каузалним нацртом требало би да, 
ради боље могућности генерализације, иду у смеру свеобухватније батерије с већим бројем 
варијабли на репрезентативном узорку испитаника у свим фазама адолесценције, као и 
уједначавања методологије како би се добијени резултати могли компарирати с другим 
емпиријским студијама.  

ЗАКЉУЧАК 

У односу на емпиријске налазе наше трансверзалне студије и дискусију, могуће је 
формулисати следеће закључке:  

1. Добијени коефицијенти интерне конзистенције на пригодном узорку адолесцента оба 
пола, показали су да примењени Упитник за самопроцену мотивације за наставу физичког 
васпитања – SMS има адекватне метријске карактеристике (поузданост), осим скале 
екстринзичне мотивације – интројекција. То указује на чињеницу да је анализирани мерни 
инструмент упитничког типа, са двофакторском структуром, валидан за коришћење у 
свакодневној пракси и на српском говорном подручју и да може пружити корисне информације 
при процени мотивације у настави физичког васпитања. 

2. Испитивани узорак адолесцената максимално дефинише академско постигнуће општи 
успех – добар и мањи, а код адолесценткиња је постигнут врло добар и одличан успех. 

3. На основу скупа оригиналних варијабли мотивације у настави физичког васпитања, 
спроведеном анализом главних компонената помоћу малог броја њихових линеарних 
комбинација, редукована су два темељна фактора – интринзична мотивација и амотивација и 
екстринзична регулација, које објашњавају укупну варијабилност и линеарну повезаност 
нумеричких података.  

4. Латентна структура екстраховане статистички значајне каноничке дискриминативне 
функције сугерише да матуранткиње са постигнутим вишим општим успехом – добар и мањи, 
знатније испољавају латентне димензије екстринзична регулација и амотивација у реализацији 
наставе физичког васпитања у адолесцентској популацији.  
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5. Израчунате вредности стандардизованих дискриминативних коефицијената и смер 
центроида група наглашавају да не постоје статистички сигнификантне разлике у мотивацији 
физичког васпитања с обзиром на оцене из овог наставног предмета између испитаница и 
испитаника. 

Правовремено идентификовање проблема адолесцената у мотивацији за наставу физичког 
васпитања може бити од значајне практичне важности наставницима за пружање помоћи 
ученицима, што у великој мери може умањити негативне исходе у њиховом даљем 
антрополошком развоју. 
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THE DIFFERENCES IN MOTIVATION OF MALE AND FEMALE ADOLESCENTS IN 
PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

 

Ivanović Miroljub, Ivanović Uglješa 
 
Abstract: The aim of this paper was to examine metric characteristics of The Sport Motivation Scale (SMS) and 
define statistically relevant differences in motivation of male and female adolescents in physical education classes, 
including their grade point average and grade in physical education. The pertinent sample accounted for 202 high 
school students from Valjevo, both of male and female sex (104 female students and 98 male students) aged 18.56 ± 
.73. The obtained internal consistency coefficient (Cronbach’s alpha) revealed that all the scales of The Sport 
Motivation Scale have satisfactory metric characteristics, except extrinsic motivation scale (introjections). 
Calculating percentage, it was determined that there are significantly more male high school seniors with grade 
point average (good and lower), and female high school seniors with very good and excellent grade point average. 
Principal component analysis of manifested variables of motivation for performing in physical education class was 
used to extract two factors (intrinsic motivation and amotivation and extrinsic regulation) with both sexes. The 
results of canonical discriminant analysis indicate that female participants with lower grade point average (good 
and lower) manifest to a higher degree latent variable of extrinsic regulation and amotivation in physical education 
classes. However, statistically relevant gender differences in motivation and grades in physical education are not 
identified. Findings and their implications were discussed within the limitations of contemporary conception of this 
academic discipline, but also within the methodological limitations of the research. 

Key words: male/female high school seniors, physical education, extrinsic motivation, intrinsic motivation 
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Сажетак: Истраживање је спроведено на узорку 120 ученика узраста 12-13 година (± 6 месеци), са циљем 
да се утврди у којој мери настава физичког васпитања утиче на промене експлозивне снаге ученика. 
Предмет истраживања је експлозивна снага ученика основне школе. За процену експлозивне снаге 
примењено је три теста: скок удаљ из места, бацање медицинке из лежања на леђима, трчање на 30 m из 
високог старта. За утврђивање значајности разлика средњих вредности између иницијалног и финалног 
мерења примењен је t-тест за зависне узорке. Статистичка значајност разлика је анализирана на нивоу 
(p<0.05). Добијени резултати указују да настава физичког васпитања има позитиван утицај на промене 
експлозивне снаге ученика основне школе. Статистички значајне промене на финалном мерењу уочене су 
код све три варијабле за процену експлозивне снаге на нивоу статистичке значајности од (p<.000). На 
основу добијених резултата може се закључити се да је настава физичког васпитања у основним школама 
у довољној мери усмерена на побољшање експлозивне снаге ученика, садржаји програма који се односе на 
експлозивну снагу су адекватни, реализовани су у довољној мери да изазову развој ове способности. 

Kључне речи: ученици, настава физичког васпитања, експлозивна снага, t-тест. 

УВОД 

Експлозивна снага дефинише као способност максималне енергије која се уложи у један 
покрет који је експлозиван (Курелић, 1975). Експлозивна снага првенствено зависи од броја 
активираних моторних јединица, генетска условљеност је 80%, и дефинише се као способност 
спортисте да за најкраће могуће време произведе највећу могућу силу (Zatsiorsky & Kraemer, 
2009). То је способност испољавања максималне снаге за максимално кратко време. Познавање 
експлозивне снаге код ученика основне школе у директној вези са ефектима наставе физичког 
васпитања, наставнику олакшава процес планирања наставе, избор метода и организационих 
облика рада и као најважније, одабир физичких вежби на основу којих се реализују циљеви и 
задаци физичког васпитања. 

Развој моторичких способности, а нарочито експлозивне снаге могуће је реализовати кроз 
наставни процес телесног вежбања, који би се требао спроводити плански, рационално и 
организовано па га треба планирати и програмирати, а потом реализиовати и контролисати. 
Одређивање тренутног стања развијености моторичких способности ученика, а самим тим и 
експлозивне снаге омогућује наставнику да контролише и програмира свој рад. У те сврхе 
требало би одредити ниво на почетку одређеног циклуса рада (почетак школске године) ради 
програмирања рада и на крају ради анализе учинка рада (Финдак, Метикош и Мраковић, 1992). 
Резултати истраживања показују тренд опадања моторичких способности код ученика оба 
пола, а развој моторичких способности треба да је кључ развоја у детињству, који ће се 
наставити и у адолесценцији (Barnett, Beurden, Morgan, Brooks, & Beard, 2008). Њихово праћење 
треба да буде у функцији задатака савременог физичког васпитања усмереног пре свега на 
унапређење здравља ученика и њихових стваралачких и радних способности, развијање 
физичких способности, учење различитих умења и навика, али и навикавање на физичке 
напоре (Зрнзевић, 2007). Резултати истраживања до којих су дошли неки аутори (Аруновић и 
сар. 1992; Бомпа, 2006) указују да код ученика основних школа показатељи укупне физичке 
припреме нису адекватни без познавања експлозивне снаге јер се на основу њиховог нивоа, 
према неким истраживачма (Clark, 2001; Вишњић, 2006) могу успешно дефинисати циљеви и 
задаци у спорту, наставном и тренажном раду. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255698956
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Може се претпоставити да ће резултати спроведеног истраживања показати да настава 
физичког васпитања позитивно утиче на промене експлозивне снаге ученика. Предмет 
истраживања је експлозивна снага ученика основне школе. Циљ истраживања је био да се 
утврди у којој мери настава физичког васпитања утиче на промене експлозивне снаге ученика.  

Ефикасност реализације програмских садржаја праћена је на основу упоређивања резултата 
иницијалног и финалног стања експлозивне снаге ученика.  

Задаци истраживања су били: 
 извршити иницијално мерење на почетку школске године 
 извршити финално мерење на крају школске године и 
 утврдити разлике између иницијалног и финалног мерења. 

Добијени резултати истраживања имаће апликативну вредност за квалитетнију реализацију 
програмских задатака моторичких вежби експлозивног карактера у процесу наставе физичког 
васпитања и тренажног рада у оквиру школских секција код ученика основне школе. 

МЕТОДЕ 

Истраживање је било лонгитудиналног карактера. Мерење експлозивне снаге ученика 
реализовано је на почетку и крају школске 2014/2015. године, након реализације наставних 
садржаја који су предвиђени наставним Планом и програмом. 

Узорком је обухваћено 120 ученика (62 мушког пола, 58 женског пола) VI и VII разреда 
основне школе „Бранко Радичевић“ у Краљеву, узраста 12-13 година (± 6 месеци). Сви 
испитаници су редовно похађали наставу и своју активност спроводили на редовним часовима 
физичког васпитања и пре почетка истраживања добровољно дали сагласност за учествовање у 
истраживању.  

Испитаници обухваћени истраживањем били су здрави без икаквих хроничних обољења, без 
повреда локомоторног апарата које би утицале на резултате тестирања. 

За процену експлозивне снаге примењени су следећи тестови (Курелић, 1975): 
 скок удаљ из места (МSDM), 
 бацање медицинке из лежања на леђима (МBML), 
 трчање на 30 m из високог старта (M30V). 

Подаци су обрађени статистичким пакетом Statictical Package for Social Sciencess (v19.0, SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA). За обраду података израчунати су основни дескриптивни параметри: 
аритметичка средина (Mean), минимална вредност (Min), максимална вредност (Max), 
стандардна девијација (SD), мере асиметричности (Skewness i Kurtosis). 

За утврђивање значајности разлика средњих вредности између иницијалног и финалног 
мерења примењен је t-тест за зависне узорке, да би се утврдило колико су ученици напредовали 
у току школске године.  

Статистичка значајност разлика је анализирана на нивоу (p<0.05). 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Табела 1: Основни статистички параметри експлозивне снаге ученика на иницијалном мерењу 

 N Min Max Mean  SD   Skewness   Kurtosis 
МSDM (cm) 120 100.00 215.00 154.54 25.09 .044 -.576 
МBML (m) 120 1.80 6.10 3.41 .6851 .670 1.153 
М30V (s) 120 4.30 6.40 5.38 .4201 .047 -.116 

Легенда: аритметичка средина (Mean), минимум (Мin), максимум (Маx), стандардна девијација (SD), скјунис 
(Skewness), куртозис (Кurtosis). 

       
Анализом табеле 1, у којој су приказани основни статистички параметри експлозивне снаге 

ученика, може се уочити да су резултати нормално дистрибуирани код свих варијабли. 
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Вредности скјуниса показују да ни код једног теста нема значајних одступања од нормалне 
диструбуције, с обзиром да вредности не прелазе 1.00, док се резултати куртозиса крећу испод 
нормалне вредности дистрибуције 2.75, што дистрибуцију чини платикуртичном или 
расплинутом. 
 

Табела 2: Основни статистички параметри експлозивне снаге ученика на финалном мерењу 

 N Min Max Mean  SD   Skewness   Kurtosis 
МSDM (cm) 120 110.00 230.00 163.02 25.70 .131 -.636 
МBML (m) 120 2.20 6.50 3.67 .7383 .844 1.535 
М30V (s) 120 4.20 7.20 5.17 .4886 .848 1.965 

Легенда: аритметичка средина (Mean), минимум (Мin), максимум (Маx), стандардна девијација (SD), скјунис 
(Skewness), куртозис (Кurtosis). 

       
Прегледом табеле 2, у којој су приказани основни статистички параметри експлозивне снаге 

ученика на финалном мерењу, уочава се да су резултати нормално дистрибуирани код свих 
варијабли. Вредност скјуниса показују да ни код једног теста нема значајних одступања од 
нормалне диструбуције, с обзиром да вредности не прелазе 1.00, док се резултати куртозиса 
крећу испод нормалне вредности дистрибуције 2.75, што дистрибуцију чини платикуртичном 
или расплинутом.  
 

Табела 3: Разлике између иницијалног и финалног мерења експлозивне снаге ученика 

 Mean (inicijalno)  Mean (finalno)   t-value  p 
МSDM (cm) 154.54 163.02 -8.81 .000 
МBML (m) 3.41 3.67 -8.17 .000 
М30V (s) 5.38 5.17  7.11 .000 

Легенда: аритметичка средина–иницијално мерење (Mean inicijalno), аритметичка средина–финално мерење (Mean 
finalno), коефицијенти t-testa (t-value) и значајност t-testa (p). 

      
У табели 3, су приказани резултати t-теста експлозивне снаге ученика, којим је тестирана 

разлика између иницијалног и финалног мерења. На основу добијених резултата може се 
закључити да је након једногодишњег периода дошло до статистички значајних промена и то у 
позитивном смислу, на нивоу статистичке значајности од (p<.000). Велике промене на 
финалном мерењу уочене су код све три варијабле за процену експлозивне снаге: скок удаљ из 
места (MSDM .000), бацање медицинке из лежања на леђима (MBML .000) и трчање на 30 m из 
високог старта (M30V .000).  

Ово истраживање је једно у низу спроведених истраживања са циљем анализе и обраде 
експлозивне снаге ученика основношколског узраста. На основу резултата експлозивне снаге 
ученика, који су добијени на иницијалном и на финалном мерењу, видимо да нема значајних 
одступања од нормалне дистрибуције. Резултати t-теста показују да је на финалном, у односу на 
иницијално мерење, под утицајем програмских садржаја редовне наставе физичког васпитања 
дошло до статистички значајних промена код сва три теста за процену експлозивне снаге. Може 
се уочити да су дужину скока (MSDM) повећали у просеку за 8.48 cm, бацање медицинке (MBML) 
за 26 cm, као и трчање на 30 m из високог старта (M30V), за 0.21 s.  

Што се тиче експлозивне снаге горњих екстремитета примењен је тест бацање медицинке 
из лежања на леђима, јер употребом медицинских лопти можемо утицати на развој експлозивне 
снаге горњих екстремитета (Gambetta, 1986). Такође је познато да раст и сазревање имају 
позитиван ефекат на побољшање експлозивне снаге код мушкараца. Експлозивна снага у том 
периоду је позитивно повезана са хронолошким узрастом, конституцијом и варијацијом у 
телесној маси (Bosco, 1994). Осим тога, потврђен је позитиван утицај наставе физичког 
васпитања на трчањa кратког спринта, који се сматра значајним предиктором за успех у многим 
спортовима (Latin, Berg, & Baechle, 1994). Zhang (2013), испитује експлозивну снагу, брзину 
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трчања на кратким дистанцама, издржљивост у снази, и указује на позитиван утицај 
експлозивне снаге на снагу доњих екстремитета и генерално на издржљивост. Зато је 
неопходно знати да овакав тип кратког спринта специјално дизајниран за ученике, а уједно и за 
младе спортисте, доприноси повећању експлозивне снаге, који је веома значајан фактор за 
постизање врхунских резултата (Ademović, Kocic, Berić, & Daskaloski, 2015). Након анализе 
резултата, може се закључити да настава физичког васпитања позитивно утиче на експлозивну 
снагу, где је потврђен значај раста, развоја и фактора сазревања ученика и ученица. Добијени 
резултати су очекивани, и налазе се у границама резултата досадашњих истраживања, која су 
вршена на истој популацији (Крсмановић, 1985; Иванић, 1996; Зрнзевић, 2003). 

Највећи број аутора који су проучавали физичку активност деце, препоручују минималних 
30 до оптималних 60 минута бављења неком физичком активношћу у току једног дана како би 
се обезбедио правилан развој детета (Strong, Malina, Blimkie, Daniels, & Trudeau, 2005; Young, 
Pate, Davis, Robinson, & Stone, 2006). Праћења (мониторинзи) физичког развоја и развоја 
моторичких способности деце и младих у оквиру наставе физичког васпитања врше се 
релативно дуго. Последњих година објављени су радови, нарочито аутора из САД, у којима се 
дискутује о одређеним проблемима и питањима која су везана за праћење физичког развоја и 
развоја моторичких способности деце и младих у оквиру наставе физичког васпитања (Keating 
& Silverman, 2004; Harris & Cale, 2006; Mahar & Rowe, 2008; Morrow & Ede, 2009). Треба истаћи да 
је једно од најважнијих питања о којем се дискутује у овим радовима, питање сврсисходности 
праћења физичког развоја и развоја моторичких способности, а самим тим и експлозивне снаге 
у оквиру наставе. У радовима који се баве овом проблематиком и у којима су приказани 
хронолошки прегледи у развоју тестирања и праћења физичког развоја и развоја моторичких 
способности деце и младих у САД-у, може се уочити да су се у последње три деценије појавиле и 
извесне концептуалне промене у праћењу ових појава код деце и младих (Freedson, Cureton, & 
Heath, 2000; Mood, Jackson, & Morrow, 2007).  

У периоду од осамдесетих година XX века па до данашњих дана, у САД-у и у неким европским 
земљама појављује се нови концепт у сагледавању сврсисходности праћења физичког развоја и 
развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања у односу на 
дотадашње концепте. Нови концепт је формулисан углавном на основу резултата одређеног 
броја истраживања који су указали на везу између физичког развоја, моторичких способности и 
здравља, или, како то аутори у англосаксонској литератури чешће наводе и обједињују под 
синтагмом, „physical fitness“, односно „physical fitness“- a и здравља (Ortega, Ruiz, Castillo, & 
Sjostrom, 2008). Поред промена и усавршавања система праћења ученика у настави физичког 
васпитања у другим земљама, посебно треба истаћи и чињеницу да у нашој земљи и нашим 
школама не постоји одређени концепт и модел праћења физичког развоја и развоја моторичких 
способности ученика. Да би се дошло до тог модела, поред анализе научних и стручних извора 
који су се бавили, директно или индиректно овом проблематиком, неопходно је са различитих 
аспеката да се сагледају и анализирају досадашњи модели праћења физичког развоја и развоја 
моторичких способности у настави физичког васпитања који су се примењивали код нас и у 
свету (Мilanović, 2007). 

У протеклом периоду долазило је до бројних промена у оквиру школског система, које су 
великим делом биле условљене сложеним, разноврсним и све већим захтевима друштвеног 
живота. Настава физичког васпитања у основним школама форсира претежно информатичку 
компоненту садржаја рада (учење моторичких знања), те је најчешће без довољно ефикасних 
вежби за развој способности и особина које су основни услов промена квантитативних и 
квалитативних димензија антрополошког статуса ученика (Вишњић, 2002). Дакле, неопходно је 
обезбедити одређене активности и квалитет вежбања који доприносе, пре свега развијању 
моторичких способности.  

Моторичке способности можемо објаснити као скуп урођених и стечених способности које 
омогућавају успешно обављање моторичких активности (Пелемиш, 2014). На њих утиче 
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генетски потенцијал, енергетски потенцијал, ниво моторичке информисаности, когнитивне 
способности и конативне карактеристике (Hoffman, 2009). Оне се налазе у основи сваке физичке 
активности. Додатна физичка активност, у виду тренинга, такође повећава ефекте физичког 
васпитања и позитивно утиче на развој моторичких способности (Ивковић, 2007). Настава 
физичког васпитања у школама има позитиван утицај на развој моторичких способности, 
међутим у стручним публикацијама, неке студије су показале да часови физичког васпитања 
нису довољно интензивни, и да не остављају никакве трагове на организам (Зрнзевић, 2007). 
Међутим, на жалост и поред тих сазнања и даље постоје проблеми у виду одржавања 
квалитетне реализације часа као и проблем статуса физичког васпитања, како у свету тако и у 
Србији. У прилог томе, може се навести да, без обзира на признати значај предмета, у већини 
земаља у свету број часова стално опада, као и да постоје одређени финансијски проблеми у 
спровођењу наставе, што утиче на квалитет и начин реализације наставних планова и програма 
(Hardman, 2008). 

Осим проблема горе наведених, појављују се и проблеми везани за ефикасност наставе 
физичког васпитања у млађим разредима основне школе, а неки од њих преписују се дејству 
различитих фактора, и могу се условно поделити на ендогене и егзогене, тј. унутрашње и 
спољашње. Ендогени фактори пре свега представљају урођене карактеристике појединца 
(психолошке, социјалне, моторичке и биолошке) док се егзогени фактори могу повезати са 
свешћу породице, друштва, града, државе о значају физичког васпитања. Егзогени фактори 
ограничења су: фонд часова, технологија рада, реализација наставе у складу са планом и 
програмом, стручност кадрова, материјални услови (Bigović, 2003). 

План наставе физичког васпитања мора се заснивати на реалним и остварљивим 
претпоставкама и потребно га је прилагодити објективним могућностима сваког појединог 
ученика, што за сада још увек није случај. Постоји потреба и за савременијим и ефикаснијим 
физичким васпитањем, које ће пружити знатно више могућности за свестранији развој (Zrnzević 
& Zrnzević, 2015).  

 Међутим, и поред бројних ограничења након анализе резултата, може се закључити да 
настава физичког васпитања позитивно утиче на експлозивну снагу, где је потврђен значај 
раста, развоја и фактора сазревања ученика и ученица. Дакле, наставом физичког васпитања 
може се побољшати развој моторичких способности, а самим тим и експлозивне снаге. 

ЗАКЉУЧАК 

Истраживање je спроведено на узорку 120 ученика основне школе, узраста 12-13 година (± 6 
месеци), са циљем да се утврди у којој мери настава физичког васпитања утиче на промене 
експлозивне снаге ученика. Применом t-теста за зависне узорке, добијени су резултати који су 
потврдили позитиван утицај наставе физичког васпитања на експлозивну снагу ученика 
основне школе. Статистички значајне промене на финалном мерењу уочене су код све три 
варијабле за процену експлозивне снаге, на нивоу статистичке значајности од (p<.000). 
Добијени резултати указују да настава физичког васпитања има позитиван утицај на промене 
експлозивне снаге ученика основне школе, где је потврђен значај раста, развоја и фактора 
сазревања ученика и ученица. На основу добијених резултата може се закључити се да је 
настава физичког васпитања у основним школама у довољној мери усмерена на побољшање 
експлозивне снаге ученика, садржаји програма који се односе на експлозивну снагу су 
адекватни, реализовани су у довољној мери да изазову развој ове способности. Такође, 
резултати указују и на даља истраживања у пољу експлозивне снаге ученика основне школе. 
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THE IMPACT OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION FOR PUPILS  

EXPLOSIVE POWER 
 

Aksović Nikola, Anđelković Ivana, Jovanović Ljubinko  
 
Abstract: The study was conducted on a sample of 120 students aged 12-13 years (± 6 months), in order to 
determine the extent to which physical education classes affect changes explosive energy of children. The research 
topic is the explosive power of elementary school students. To assess explosive power three tests were apllied: long 
jump, throwing a medicine ball from lying on the back, running at 30 m from a standing start. To determine the 
significance of differences in mean values between the initial and final measurement was applied t-test for paired 
samples. Statistical significance was analyzed at the level of (p<0.05). The results indicate that physical education 
has a positive impact on the changes explosive power of primary school students. Statistically significant changes in 
the final measurement were recorded in all three variables for assessment of explosive power at the level of 
statistical significance (p<.000). Based on these results it can be concluded that the teaching of physical education in 
elementary schools sufficiently focused on improving students explosive power. The contents of the program relating 
to the explosive force are adequate, have been implemented sufficiently to cause the development of this ability. 

Key words: students, physical education classes, explosive strength, t-test. 
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тежине ефикаснија дијета или физичка активност. Проблем је био прикупљање студија и анализа 
резултата и закључака до којих су дошли аутори. Прикупљање потребне литературе извршено је помоћу 
интернет претраживача, доступних часописа, помоћу кључних речи: дијета, физичка активност, 
гојазност. За обраду података применили смо дескриптивну методу јер су у прикупљеним студијама 
примењивани различити програми вежбања и дијете, а мерења су вршена различитим мерним 
инструментима, па није постојала могућност компарације резултата другим методама. Резултати и 
закључци до којих су дошли аутори студија показали су да краткорочне дијете које су пуно обећавале, нису 
дале добре резултате. Осим тога, закључци до којих су дошли аутори показују високу повезаност програма 
физичких активности и гојазности. Најједноставније речено, гојазност или претерана телесна тежина се 
може смањити уносом хране мање калоријске вредности и повећањем обима физичке активности. 
Физичка активност је једини начин да се повећа енергетска потрошња и спречи епидемија повећања 
телесне тежине и гојазности.  

Кључне речи: дијета, физичка активност, гојазност. 

УВОД  

 Свакодневно се листањем новина и сурфањем по интернету могу пронаћи чланци са 
различитим дијетама које нуде брзи губитак килограма, уз обећања једите шата пожелите, 
калорије нису битне и сл. Нуде се добро познате и чувене дијете без угљених хидрата, течне 
протеинске дијете, дијете сиромашне мастима, дијете на води и многе друге. И поред честих 
упозорења из медицинских часописа, такве дијете добијају све више простора и пажње од 
научно оправданих и добро контролисаних дијета.  

Када се чује реч дијета, обично се помисли на смањен унос калорија који се постиже мањим 
уносом масти или мањим уносом хране. Неки људи мисле да је то избегавање оброка, најчешће 
доручка. Међутим, дијета се, најчешће, дефинише као начин исхране у борби против гојазности, 
који у неким случајевима може прерасти и у начин живљења код људи који болују од хроничних 
болести или су нетолерантни на неке алергије. 

Због савременог начина живљења у последњим деценијама, ниво физичке активности је 
опао а унос енергије се повећао. Последица тога је епидемија прекомерне телесне тежине и 
гојазности, што представља добру подлогу за бројне здраствене али и економске проблеме 
(Popkin, Kim, Rusev, Du, & Zizza, 2006). Пут који се пролази читавог живота је контрола и 
регулисање телесне тежине на који треба кренути у младости. То подразумева успостављање 
енергетске равнотеже која представља однос уноса калорија путем хране и њихове потрошње у 
целодневним активностима. Када је однос такав да унос премаши потрошњу калорија, вишак 
енергије се складишти у облику масти.  

Исхрана и навике у исхрани су важан фактор у контроли телесне тежине. Према 
истраживању (Mc Dowell, Briefel & Alaimo, 1994) један оброк данас садржи 14% више kcal него 
пре 30 година, а велики број деце која имају обим струка изнад 90, имају повећан ризик од 
обољевања (Fernandez, Redden, Pietrobelli, & Allison, 2004). Зато је за уравнотежену исхрану 
потребно је поштовати препоруке дневног уноса хранљивих материја и дневног калоријског 
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уноса. Високопротеинска дијета са мањим уносом угљених хидрата може представљати разуман 
приступ за неактивне особе, оне које намеравају да остану седентарне, али за оне које 
намеравају да постану активне или су то већ, препоручује се спортска исхрана (15% калорија из 
протеина, 25-30% из масти и 55% до 60% из угљених хидрата). Уносом угљених хидрата добија 
се енергија потребна за вежбање и активан животни стил, што помаже трајнијој и бољој 
контроли телесне тежине. 

МЕТОДЕ 

Извршен је преглед литературе с циљем да се утврди да ли је за контролу телесне тежине 
ефикаснија дијета или физичка активност. Проблем је био прикупљање студија, као и анализа 
резултата и закључака до којих су дошли аутори. Прикупљање потребне литературе извршено 
је помоћу интернет претраживача, доступних часописа, помоћу кључних речи: дијета, физичка 
активност, гојазност. Преглед је обухватио је више од 30 студија, које су се бавиле повезаношћу 
физичких активности, дијете и гојазности. У прикупљеним студијама примењивани различити 
програми вежбања, приликом којих су мерења вршена различитим мерним инструментима, па 
је, због немогућности компарације резултата, примењена дескриптивна метода обраде 
података.  

ТЕОРИЈСКО РАЗМАТРАЊЕ ПРОБЛЕМА 

У данашње време, указују истраживачи, доба смањеног кретања, главни узрок епидемије 
гојазности је непрестано смањење дневне калоријске потрошње, које не прати адекватно 
смањење калоријског уноса. Ни деца ни одрасли не усклађују унос хране са нижим калоријским 
потребама (Hili & Melanson, 1999). У Америци, према извештају Центра за контролу и превенцију 
болести, скоро 65% одраслих особа има прекомерну телесну тежину, а број гојазних млађих 
особа се у последњим деценијама више него удвостручио (Ogden, Carrol, Curtin, Lamb, & Flegel, 
2010). Традиционално, пуначко дете се сматра здравим дететом, али претерана исхрана детета 
у првим годинама живота стимулише развој већих и бројнијих масних ћелија које могу 
стимулисати већи апетит. Такво повећање масних ћелија може се десити и у пубертету, периоду 
критичном за развој гојазности (Malina & Bouchard, 1991). Када је реч о гојазности стеченој у 
каснијим годинама живота после активног детињства, гојазна особа је вероватно више активна 
од оне која је била гојазна и у детинјству. 

Поједини људи сматрају да је држање дијете с гледишта контроле телесне тежине боље од 
физичке активности и да им је лакше да смање калоријски унос него да џогирају. Али, да нису у 
праву одавно се зна. Истраживачи (Kentrick, Ball & Canary, 1972) су шест месеци пратили 16 
гојазних особа које су биле подељене у групу која је држала дијету и групу која је, поред држања 
дијете, вежбала. Група која је вежбала изгубила је више масти и имала је и других позитивних 
ефеката, укључујући нижи пулс у мировању и бржи опоравак пулса после активности. Особе 
које су неутрениране са мањом кондицијом, током физичке активности се брже замарају и мање 
троше калорије. Али подизањем нивоа форме, активност може дуже трајати, може бити 
интензивнија и учесталија, па калоријска потрошња већа. Као резултат тога повећава се 
енергетска потрошња што доприноси бољој контроли телесне тежине. Истраживања су 
показала да вежбање знатно утиче на осећај напора и замора испитаника (Gaskill, Walker, 
Bouchard, Rankinen, 2005).  

Потребна су била истраживања у облику пажљиво контролисаних истраживања која 
подупиру употребу комерцијалних и самостално вођених програма за мршављење да би се 
проценила ефикасност и ефективност таквих активности (Tsai & Wadden, 2005). И коначно, 
након више деценија недокументованих тврдњи о различитим дијетама, сада имамо неколико 
контролисаних студија које можемо да упоредимо. 

Резултати шестомесечног истраживања на веома гојазним испитаницима показали су да су 
они који су били на дијети с редукованим уносом угљених хидрата изгубили више килограма од 
испитаника који су били на нискокалоријској дијети сиромашној мастима. Пошто је 
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истраживање релативно кратко трајало и било је на малом узорку испитаника, а разлике у 
губитку телесне тежине између група биле су мале, аутори су позвали на опрез у 
интерпретацији разултата (Samaha, Iqbal, Seshardi, Chicano, & Stern, 2003). У студији на гојазним 
женама и мушкарцима, упоређене су конвенционална нискомасна дијета и дијета са 
редукованим уносом угљених хидрата. Испитаници на конвенционалној нискомасној дијети 
изгубили су мање килограма, али разлика није била толико приметна. Када је у питању укупни 
холестерол и холестерол ниске густине, није примећена разлика, али повећање ХДЛ 
холестерола (тзв. доброг холестерола) и смањење триглицерида било је израженије у групи с 
редукованим уносом угљених хидрата. (Foster, Wyatt, Hill, McGukin, Brill, & Klein, 2003). 
Резултати неких истраживања указују на то да је стопа метаболизма код метаболички 
ефикаснијих гојазних људи током спавања мања од стопе метаболизма при одмору, а виша код 
нормално ухрањених (Zhang, Sun, Kovera, Albu, & Boozer, 2002). Аутори су упоредили неке 
популарне дијете (редукција угљених хидрата (Atkinson), низак унос масти (Ornish), редукција 
калорија (Wight Watchers) и дијету са смањеним уносом угљених хидрата (Zone)), њихов утицај 
на смањење фактора ризика од срчаних обољења, степен придржавања прописаног уноса 
намирница, као и ефекти на смањење телесне тежине (Dansinger, Gleason, Griffith, Selker, & 
Schaefer, 2005). Узорак испитаника, студије која је трајала 18 месеци, био је 40 гојазних особа 
старости 22 до 72 година. Разлике између дијета нису биле значајне. Испитаници су губили од 
3,3 килограма (Ornish) до 2,1 килограма Аткинсоновом (Atkinson) дијетом. Свака дијета је 
повећала ниво тзв. доброг холестерола (HDL) у укупном холестеролу приближно 10%. Ризици 
од срчаних обољења били су нешто мањи код дијета са рестрикцијом угљених хидрата, а сваком 
од њих умерено је смањена телесна тежина. Они испитаници који су приметили већи губитак 
тежине и смањење фактора ризика, боље су се придржавали дијете у свакој групи. До смањење 
тежине овим дијетама дошло је више због смањења укупног калоријског уноса и продужавања 
дијете него због смањеног уноса количине угљених хидрата (Bravata, Sanders, Haung, Krumholy, 
& Gardner, 2003). Дванаестонедељно истраживање, на испитаницима (две групе) који су имали 
неограничен приступ нискомасној дијети и дијети са високим уносом угљених хидрата, 
показало да су испитаници који су били на нискомасној дијети смршали 3,2 кг, док су они који 
су поред нискомасне дијете и редовно вежбали, изгубили у просеку 4,8 кг. (Hays, Starling, Liu, 
Sullivan, & Evans, 2004). Истраживање (Janssen, Katzmarzyk, Boyce, Vereecken, Mulvihill, 2005) 
спроведено са циљем да се упореде прекомерна тежина и гојазност младих из 34 земље и да се 
испита повезаност гојазности с дијетама и програмима физичког вежбања, показало је да су 
земље са највећом распрострањеношћу младих гојазних људи биле Малта (25,4% и 7,9%) и САД 
(25,1% и 6,8%), док су земље са најмањом распрострањеношћу гојазности код младих биле 
Литванија ( 5,1% и 0,4%) и Летонија (5,9% и 0,5%). Закључили су да је гојазност код 
адолесцената глобални проблем, а да настаје због све мањег кретања. Најбољи начин да се 
смањи гојазност и метаболички активне масти у организму је физичка активност (Tichopoulou, 
Gnardellis, Laagiou, Benetou, Naska, & Tichopoulou, 2001), а да би се то постигло, као и заштита од 
хроничних болести попут хипертензије, дијабетеса, депресије и неких малигних обољења, 
сасвим је довољна умерена али редовна физичка активност (Blair, 2000). Осим тога, уколико 
желимо повећати аеробне или мишићне способности, не треба уносити већу количину 
протеина. Протеини су у исхрани најчешће повезани са мастима, у месу или млечним 
производима на пример, па се тиме повећава ризик уноса веће количине масти (Choi, Atkinson, 
Karlson, Willett, & Curhan, 2004). 

За неупућене звучаће невероватно, али и држање дијете може изазвати претерану телесну 
тежину и гојазност код људи. Пошто добију на тежини, почну са дијетом, добију килограме, 
поново почну с дијетом итд. Тело, због изгладњивања, почиње да штеди енергију и брзина 
метаболизма опада. Тежина се споро губи а враћа се три пута брже у другом циклусу. Организам 
почиње да одржава тежину на бази смањеног калоријског уноса, који смањује могућност 
губитка тежине и стимулише повратак килограма (Brownell, Greenwood, Stellar, & Shrager, 1986). 
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Сваким циклусом дијете, телесна тежина се повећава а губе се мишићни протеини. Познато је да 
је мишићна мускулатура својеврсна пећ за сагоревање вишка калорија, па када је особа на 
дијети, њено тело за извор енергије користи протеине што смањује њену мишићну масу. То 
значи да ће имати мању способност сагоревања калорија током активности али у мировању. 

ЗАКЉУЧАК 

Прегледом доступних студија, као и анализом резултата закључака до којих су дошли 
аутори, уочили смо да докази у облику пажљиво контролисаних истраживања који подупиру 
употребу комерцијалних и самостално вођених програма за мршављење углавном недостају. 
Такође, мислимо да треба бити сумњичав према свакој дијети која обећава брзе резултате, зато 
што се на тежини може изгубити брзо само изгладњивањем или дехидрацијом. Путем појачаног 
знојења се може створити лажни привид губитка тежине. Не верујте програмима који позивају 
на смањен унос протеина или угљених хидрата или повећан унос масти. Најједноставније 
речено, гојазност или претерана телесна тежина се може смањити уносом хране мање 
калоријске вредности и повећањем обима телесних активности и вежбањем.  

На крају закључујемо, да ефекти смањења процента масти у организму и телесне тежине 
уопште, не могу се постићи дијетом и изгладњивањем организма. Физичка активност и 
вежбање умереног интензитета, које сагорева масно а чува мишићно и друга безмасна ткива, је 
једини начин да се повећа енергетска потрошња и спречи епидемија повећања телесне тежине 
и гојазности. Осим тога, телесне активности тог типа посредно смањују и ризик обољевања од 
хроничних кардиоваскуларних и других болести. 
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IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY AND THE DIETE ON OVERWEIGHT AND OBESITY 
IN PEOPLE OF DIFFERENT AGES 

 
Bejtić Sanija, Kahrović Izet, Radenković Oliver, Murić Benin, Milić Vladan 

 
Abstract: We performed a review of available studies with the aim to determine whether it is more effective to 
control weight through diet or physical activity. The problem was the collection and analysis of the study results and 
conclusions reached by the authors. Collecting the necessary literature was performed using the web browser, 
available journals, using the keywords: diet, physical activity, obesity. For data processing, we applied a descriptive 
method because the collected studies implemented various programs of exercise and diets, and measurements were 
made with different measuring instruments, therefore there was no possibility of comparison of the results using any 
other methods. Results and conclusions reached by the authors of the study showed that short-term diets, who have 
promised a lot, did not give good results. In addition, the conclusions reached by the authors show a high correlation 
between programs of physical activity and obesity. Simply put, obesity or excessive body weight can be reduced 
through less caloric value food intake, and by increasing the volume of physical activity. Physical activity is the only 
way to increase energy consumption and prevent the epidemic of weight gain and obesity. 

Key words: diet, physical activity, obesity. 
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК УДК: 797.212.012.1-053.5(497.11) 
COBISS.SR-ID 255901196 797.253.012.1-053.5(497.11) 
 
Сажетак: Циљ истраживања је да се испитају разлике у моторичким способностима, морфолошким 
карактеристикама и биомеханичким карактеристикама завеслаја између младих пливача и 
ватерполиста. На узорку од 65 испитаника (33 пливача и 32 ватерполиста) просечне старости 12±1.2 
година, мерено је 7 варијабли за процену моторичких способности, 5 варијабли за процену морфолошких 
карактеристика и 2 варијабле за процену биомеханичких карактеристика завеслаја. Применом 
мултиваријантне анализа варијансе (MANOVA) и т-теста дошло се до резултата који указују да постоје 
значајне разлике између младих пливача и ватерполиста када су у питању моторичке способности (F = 
1418.134, p = 0.000) и морфолошке карактеристике (F = 21.980, p = 0.000), док не постоје значајне разлике у 
погледу биомеханичких карактеристика завеслаја. Показало се да су млади пливачи виши, тежи, да имају 
већи индекс телесне масе и већи распон руку од младих ватерполиста. Такође, млади пливачи имају већу 
експлозивнoст мишића опружача ногу од ватерполиста. Са друге стране, млади ватерполисти имају већу 
гипкост у зглобу кука и бољу агилност од њихових вршњака пливача. Можемо закључити да су 
морфолошке карактеристике и моторичке способности, нарочито снага, гипкост и агилност, параметри 
који у великој мери раздвајају успешне младе пливаче и ватерполисте. 

Кључне речи: пливачи, ватерполисти, моторичке способности, морфолошкe карактеристикe, 
биомеханичке карактеристике завеслаја  

УВОД 

Достизање врхунских спортских резултата условљено је многобројним факторима, попут 
квалитетног тренажног процеса, исхране, одмора и других. Моторичке способности и 
морфолошке карактеристике, као саставни део антрополошког статуса човека, имају важну 
улогу у свакодневним кретним активностима, па тако имају важну улогу и у спорту. 

Као и други спортови, пливање и ватерполо у великој мери зависе од моторичких 
способности и морфолошких карактеристика (Zampagni et al., 2008; Kondrič et al., 2012; Toskić, D., 
Lilić & Toskić, L., 2013; 2016а). Међутим, с обзиром да се оба спорта изводе у великој мери у 
ацикличном режиму, биомеханичке карактеристике завеслаја су такође један од важних 
фактора од којих зависи техника и ефикасност кретања, а самим тим и успех (Chollet et al., 1997; 
De Jesus et al., 2012; Toskić et al., 2016а; 2016б). 

Пливање и ватерполо спадају у групу специфичних спортова из разлога што се изводе у 
средини неспецифичној за човека, води. Иако пливање и ватерполо имају много заједничких 
карактеристика (изводе се у води, пливање је основа за ватерполо) то су две значајно различите 
спортске дисциплине. Пливање спада у групу моноструктуралних цикличних спортова, где су 
основа циклична кретања и где се тренинзи и такмичења одвијају индивидуално док ватерполо 
спада у групу полиструктуралних ацикличних спортова, где се кретања одвијају у цикличном и 
ацикличном режиму и где је тимски рад основа. 

Сведоци смо чињенице да млади спортисти, с обзиром да су у питању сродни спортови, 
несмотрено прелазе са једног на други. То доводи до непотребног расипања младих талената на 
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спортске активности за које можда немају одговарајуће предиспозиције за успех. Неопходно је 
да стручњаци у спорту знају које су то одлике врхунских пливача и ватерполиста, односно у 
којим то карактеристикама и способностима се разликују пливачи и ватерполисти. 

До сада је спроведен одређени број истраживања која су испитивала разлике између 
пливача и ватерполиста у одређеним антрополошким карактеристикама и способностима 
(Hebbelinck, Carter & De Garay, 1975; Magkos et al., 2007; Meckel et al., 2013). Међутим, није 
спроведено свеобухватно истраживање које би испитивало разлике између пливача и 
ватерполиста у оним антрополошким карактеристикама и способностима која су од значаја за 
успех у овим спортовима. У складу са тим, циљ овог истраживања је да се испитају разлике у 
моторичким способностима, морфолошким карактеристикама и биомеханичким 
карактеристикама завеслаја између младих пливача и ватерполиста. Претпоставља се да ће 
бити значајних разлика у поменутим карактеристикама и способностима између младих 
пливача и ватерполиста. Резултати овог истраживања могу у великој мери допринети развоју 
селекције али и тренажног процеса младих пливача и ватерполиста. 

МЕТОДЕ 

Узорак испитаника чинило је 65 дечака (33 пливача и 32 ватерполиста) старости од 12 ± 1,2 
година. Узорак младих пливача и ватерполиста који су били укључени у студију су били 
појединци који активно тренирају пливање и ватерполо најмање 3 године и који се активно 
такмиче у својим узрасним категоријама. Сви испитаници и њихови родитељи су били упознати 
са сврхом и циљем истраживања и добровољно су пристали на учешће у истраживању. 

Узорак варијабли је чинило 7 варијабли за процену моторичких способности, 5 варијабли за 
процену морфолошких карактеристика и 2 варијабле за процену биомеханичких 
карактеристика завеслаја. Варијабле које описују моторичке способности су: 

 Фламинго тест равнотеже (ФЛБ) – за процену опште равнотеже, 
 Тапинг руком (ПЛТ) – за процену брзине фреквенције покрета руку, 
 Претклон у седу (САР) – за процену гипкости у зглобу кука, 
 Скок у даљ из места (СБЈ) – за процену експлозивне снаге мишића опружача ногу, 
 Лежање-сед (СУП) – за процену издржљивости у снази мишића прегибача трупа, 
 Издржај у згибу (БАХ) – за процену издржљивости у јачини мишића руку и раменог 

појаса, 
 Чунасто трчање 10x15 м (СХР) – за процену агилности. 

Варијабле које описују морфолошке карактеристике су: 
 Телесна висина – ТВ (цм) 
 Телесна маса – ТМ (кг) 
 Индекс телесне масе – БМИ (кг/м²) 
 Распон руку – РР (цм) 
 Дужина шаке – ДШ (цм) 

Узорак варијабли за процену биомеханичких карактеристика завеслаја су: 
 број завеслаја краул техником на 50 м – БЗ50 (н) 
 дужина завеслаја краул техником на 50 м – ДЗ50 (м) 

 
Мерења моторичких способности, морфолошких карактеристика и биомеханичких 

карактеристика завеслаја су извршена на базену односно у помоћним просторијама. За процену 
моторичких способности коришћена је Еурофит батерија тестова. Мерења су извршена 
разликчитим данима како ефекат умора не би утицао на резултате када су у питању моторичке 
способности и биомеханичке карактеристике завеслаја. Првог дана су мерене моторичке 
способности и морфолошке карактеристике, и то прво морфолошке карактеристике па 
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моторичке способности. Другог дана су мерене биомеханичке карактеристике завеслаја 
односно дужина и фреквенција завеслаја. Сва тестирања су извршена у истим условим. 
Испитаници су узорковани тако да су здрави, од њих је захтевано да не упражњавају физичке 
активности пре тестирања, тестирања су извршена у јутарњим часовима и сва мерења су 
извршена од стране истих искусних мерилаца. 

У овом истраживању је примењена дескриптивна статистичка процедура, мултиваријантна 
анализа варијансе (MANOVA) и т-тест. Дескриптивна статистика (Mean, Sd, Cv, Min, Max) је 
примењена како би се описале мерене варијабле, док су мултиваријантна анализа варијансе и т-
тест примењени како би се испитале разлике у моторичким способностима, морфолошким 
карактеристикама и биомеханичким карактеристикама завеслаја између младих пливача и 
ватерполиста. Сва статистичка процедура је обављена у програму SPSS20 (IBM). 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Табела 1: Дескриптивни показатељи моторичких способности младих пливача и ватерполиста 

 
 

ФЛБ 
(н/60с) 

ПЛТ 
(с/25н) 

САР 
(цм) 

СБЈ 
(цм) 

СУП 
(н/30с) 

БАХ (с) 
СХР 
(с) 

Пливачи 

Mean 10.2 16.8 20.4 191.9 24.1 42.9 21.1 
Sd 4.6 9.9 2.2 4.3 1.4 49.8 1.2 
Cv 44.8 5.8 11.09 2.2 5.8 116.07 5.6 

Min 7 16.1 18.8 188.8 23 7.7 20.3 
Max 13.5 17.5 22 195 25.3 78.2 22 

Ватерполисти 

Mean 13.3 15.2 23.3 163.8 21.8 31.5 20.2 
Sd 2.8 14.9 3.1 5.1 3.4 26.4 2.4 
Cv 20.9 9.7 13.3 3.1 15.7 83.4 12.2 

Min 9.1 12.5 20 158 17.3 80.03 18.2 
Max 18.5 17.6 29.2 171.5 29.6 86 25.4 

 
 

Табела 2: Дескриптивни показатељи морфолошких карактеристика и биомеханичких карактеристика 
завеслаја младих пливача и ватерполиста 

  
ТМ (кг) 

ТВ 
(цм) 

БМИ 
(кг/м²) 

РР (цм) 
ДШ 
(цм) 

БЗ 
(н) 

ДЗ 
(м) 

Пливачи 

Mean 52.9 162.5 20.1 164.7 16.8 24.6 1.7 

Sd 2.9 7.07 0.6 7.4 1.63 3.04 0.3 

Cv 5.6 4.3 3.1 4.5 9.6 12.3 20.2 
Min 50.8 157 19.7 159.5 15.7 22.5 1.5 

Max 55 167.2 20.6 170 18 26.8 2 

Ватерполисти 

Mean 42.6 152.9 18.01 155.5 15.8 27.2 1.7 

Sd 10.8 13.1 2.6 15.4 1.7 2.8 0.2 

Cv 25.5 8.5 14.8 9.9 11 10.6 15.8 
Min 30 133.8 15.5 131.8 13.3 22.3 1.45 

Max 61.5 165.2 22.9 171.2 18.5 30.5 2.4 

На табели 3 су приказани резултати MANOVA-e односно разлике на генералном нивоу у 
моторичким способностима, морфолошким карактеристикама и биомеханичким 
карактеристикама завеслаја између младих пливача и ватерполиста. На основу показатеља 
Wilks' lambda можемо закључити да на генералном нивоу постоје статистички значајне разлике 
у моторичким способностима (F = 1418.134; p = 0.000) и морфолошким карактеристикама (F = 
21.980; p = 0.000), док не постоје разлике у биомеханичким карактеристикама завеслаја (F = 
1.840; p = 0.167) између младих пливача и ватерполиста. 
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Табела 3: Генералне разлике у моторичким способностима, морфолошким карактеристикама и 
биомеханичким карактеристикама завеслаја између младих пливача и ватерполиста 

Wilks' lambda Value F Sig. 

Моторичке способности 0.006 1418.134b 0.000 

Морфолошке карактеристике 0.349 21.980b 0.000 

Биомеханичке карактеристике завеслаја 0.944 1.840b 0.167 

 
Табела 4 приказује разлике у појединачним варијаблама моторичких способности, 

морфолошких карактеристика и биомеханичких карактеристика завеслаја између младих 
пливача и ватерполиста. Може се закључити да постоје статистички значајне разлике између 
младих пливача и ватерполиста у тестовима „Претклон у седу“ (t = - 5.97; p = 0.000), „Скок у даљ“ 
(t = 24.57; p = 0.000) и „Чунасто трчање 10х15 м“ (t = 3.101; p = 0.003), као и у телесној маси (t = 
3.597; p = 0.001), телесној висини (t = 3.032; p = 0.004), индексу телесне масе (t = 2.959; p = 0.004) 
и распону руку (t = 2.047; p = 0.045). 
 
Табела 4: Разлике у појединачним варијаблама моторичких способности, морфолошких карактеристика и 

биомеханичких карактеристика завеслаја између младих пливача и ватерполиста 

  
t df Sig. (2-tailed) 

Моторичке способности 

ФЛБ 1.481 63 0.144 
ПЛТ -1.097 63 0.277 
САР -5.97 63 0.000 
СБЈ 24.57 63 0.000 
СУП 0.878 63 0.383 
БАХ -1.352 63 0.181 
СХР 3.101 63 0.003 

Морфолошке карактеристике 

ТM 3.597 63 0.001 
ТВ 3.023 63 0.004 

БМИ 2.959 63 0.004 
РР 2.047 63 0.045 

ДШ 1.299 63 0.199 

Биомеханичке карактеристике завеслаја 
БЗ50 0.423 63 0.673 
ДЗ50 -1.86 63 0.067 

 
У овом раду, на узорку од 65 младих спортиста, испитивана је разлика у моторичким 

способностима, морфолошким карактеристикама и биомеханичким карактеристикама 
завеслаја између младих пливача и ватерполиста. 

Може се закључити да на генералном нивоу постоје статистички значајне разлике у 
моторичким способностима између младих пливача и ватерполиста (F = 1418.134; p = 0.000). 
Разлике између младих пливача и ватерполиста постоје у тестовима „Претклон у седу“ (t = - 
5.97; p = 0.000), „Скок у даљ“ (t = 24.57; p = 0.000), и „Чунасто трчање 10х15 м“ (t = 3.101; p = 
0.003) односно млади пливачи и ватерполисти се значајно разликују у погледу гипкости у 
зглоба кука, експлозивне снаге мишића опружача ногу и агилности. Млади ватерполисти имају 
значајну већу гипкост у зглобу кука и бољу агилност од пливача, док млади пливачи имају 
значајно већу експлозивну снагу мишића опружача ногу од младих ватерполиста. Ови 
резултати су донекле очекивани. Агилност игра значајну улогу у ватерполу (Falk et al., 2004; 
Toskić et al., 2013). Брза промена правца је честа појава у ватерполу, самим тим ватерполисти 
доста времена посвећују на развој ове способности (Snyder, 2008). Са друге стране, агилност је 
једна од способности која нема велику улогу у пливању (Colwin, 2002), самим тим је значајно 
већи ниво агилности код ватерполиста очекиван и разумљив. Експлозивна снага мишића 
опружача ногу је способност која је у великој мери значајна за пливање, нарочито за старт у 
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пливању (Bencke et al., 2002; West et al., 2011). Млади пливачи проводе доста времена на развој 
овог техничког елемента и ове способности (Волчаншек, 2002), па је разлика између младих 
пливача и ватерполиста када је у питању експлозивна снага мишића опружача ногу такође 
очекивана и разумљива. Значајно веће вредности код ватерполиста када је у питању гипкост у 
зглобу кука је донекле неочекиван резултат с обзиром да је и пливање један од спортова који у 
великој мери зависи од гипкости (Jagomägi & Jürimäe, 2005). Можемо претпоставити да је овај 
резултат последица релативно малог узорка испитаника, као и неадекватног тренинга за развој 
гипкости код ове групе пливача. У тестовима „Фламинго тест равнотеже“, „Тапинг руком“, 
„Лежање-сед“, „Издржај у згибу“ нема значајних разлика између испитиваних група односно 
млади пливачи и ватерполисти се не разликују значајано у погледу статичке равнотеже, брзине 
фреквенције покрета, издржљивости у снази мишића прегибача трупа и издржљивости у јачини 
мишића руку и раменог појаса. Резултати овог истраживања су у складу са другим 
истраживањима из ове обласи а која говоре у прилог чињеници да постоје разлике у 
моторичким способностима између пливача и ватерполиста (Meckel et al., 2013).  

Када су у питању морфолошке карактеристике, може се закључити да на генералном нивоу 
постоје статистички значајне разлике у морфолошким карактеристикама између младих 
пливача и ватерполиста (F = 21.980; p = 0.000). Разлике између младих пливача и ватерполиста 
постоје у телесној маси (t = 3.597; p = 0.001), телесној висини (t = 3.032; p = 0.004), индексу 
телесне масе (t = 2.959; p = 0.004) и распону руку t = 2.047; p = 0.045) док не постоје разлике у 
дужини шаке (t = 1.299; p = 0.199). Млади пливачи су знатно виши, имају већу телесну масу, већи 
индекс телесне масе и већи распон руку од њихових вршњака ватерполиста. Ови резултати су 
очекивани. Као што је напоменуто, пливање спада у групу спортова који у великој мери зависе 
од морфолошких карактеристика, нарочито лонгитудиналних димензија (Тоskić et al., 2016a, 
2016б). У пливању се селекционишу појединци који су високи и који имају велики распон руку, 
који je важан фактор за ефикасност завеслаја (Тоskić et al., 2016a, 2016б). Са друге стране, 
ватерполо је спорт који такође зависи од морфолошких карактеристика, али не у толикој мери 
као циклични спортови у које спада пливање, самим тим је разлика у морфолошким 
карактеристикама између младих пливача и ватерполиста очекивана и разумљива. Добијени 
резултати су у складу са резултатима претходних истраживања која говоре у прилог чињеници 
да постоје значајне разлике у морфолошким карактеристикама између пливача и ватерполиста 
(Hebbelinck et al., 1975; Magkos et al., 2007).  

Разлике између младих пливача и ватерполиста не постоје када су у питању биомеханичке 
карактеристике завеслаја (F = 1.840; p = 0.167) односно не постоје разлике у броју завеслаја (t = 
0.423; p = 0.673) и дужини завеслаја (t = -1.86; p = 0.067) између младих пливача и ватерполиста. 
Ови резултати су донекле неочекивани. С обзиром да ватерполисти велики део времена 
проводе пливајући са лоптом (Snyder, 2008), па имају различиту технику пливања од пливача, 
очекивало се да млади ватерполисти имају већи број завеслаја и мању дужину завеслаја од 
пливача. Претпоставља се да је последица оваквих резултата релативно мали број испитаника, 
односно чињеница да се код ове групе ватерполиста квалитетно радило на пливачкој техници.  

ЗАКЉУЧАК 

На основу резултата овог истраживања можемо закључити да у селекцији младих пливача и 
ватерполиста тренери требају имати у виду ниво моторичких способности и морфолошких 
карактеристика деце. Показало се да су морфолошке карактеристике и моторичке способности, 
нарочито снага, гипкост и агилност, они параметри који у великој мери раздвајају успешне 
младе пливаче и ватерполисте. У селекцији пливача треба обратити нарочиту пажњу на 
морфолошке карактеристике, односно треба селекционисати оне појединце који су виши и 
тежи, који имају већи индекс телесне масе, већи распон руку као и оне који испољавају већу 
снагу мишића опружача ногу. Са друге стране, код селекције ватерполиста треба, између 
осталог, обратити пажњу на висок ниво агилности и гипкости. 
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THE DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES, MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

AND BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF STROKE BETWEEN YOUNG 
SWIMMERS AND WATER POLO PLAYERS 

 
Toskić Dragan, Toskić Lazar, Preljević Adem, Pajić Zoran, Stanković Milen, 

Stijepović Vlado 
 

Abstract: The aim of this study was to examine the differences in motor abilities, morphological characteristics and 
biomechanical characteristics of stroke between young swimmers and water polo players. In a sample of 65 subjects 
(33 swimmers and 32 water polo players), mean age 12 ± 1.2 years, there were measured 7 variables for assessment 
of motor abilities, 5 variables for assessing morphological characteristics and two variables for assessing the 
biomechanical characteristics of the stroke. The application of multivariate analysis of variance (MANOVA) and t-
test led to the results which indicate that there are significant differences between young swimmers and water polo 
players in motor skills (F = 1418,134, p = 0.000) and morphological characteristics (F = 21.980, p = 0.000), while no 
significant differences were found in the biomechanical characteristics of the stroke. It has shown that the young 
swimmers have a higher BMI and a greater arm span than young water polo players. Also, young swimmers have 
more explosive leg extensor muscles than water polo players. On the other hand, the young water polo players have 
greater flexibility in the hip joint and better agility than their swimmers peers. We can conclude that the 
morphological characteristics and motor abilities, especially power, flexibility and agility, are the parameters that 
largely separate successful young swimmers and water polo players. 

Keywords: swimmers, water polo players, motor abilities, morphological characteristics, biomechanical 
characteristics of stroke. 
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Сажетак: Тензиомиографија (ТМГ) и изокинетичка динамометрија су методе за процену контрактилних 
карактеристика мишића често примењиване у спорту, медицини као и истраживањима везаним за 
контрактилне карактеристике мишића. Време контракције мишића и момент силе мишића су 
најпоузданији и најчешће примењивани параметри тензиомиографије одосно изокинетичке 
динамометрије. Информације о релацијама између ова два параметра могу имати велики значај у развоју 
спортског тренинга, физикалне терапије и рехабилитације. У складу са тим, циљ овог истраживања је да 
се испита повезаност између времена контракције и момента силе мишића опружача и прегибача зглоба 
колена, као једне од највећих и најзначајнијих мишићних група. Узорак испитаника је чинило 159 различито 
утренираних особа (84 мушкараца и 75 жена). Време контракције мишића је мерено методом 
тензиомиографије на мишићима Ректус феморис (РФ), Вастус латералис (ВЛ), Вастус медиалис (ВМ), 
Бицепс феморис (БФ) и Семитендинозус (СТ) десне (Д) и леве (Л) ноге док је максимални момент силе 
мишића опружача и прегибача зглоба колена десне и леве ноге мерен методом изокинетичке 
динамометрије у концетричном режиму при брзинама од 60 и 180 ˚/s. На основу израчунатог Пирсоновог 
коефицијента корелације може се закључити да постоји висока и статистички значајна негативна 
повезаност између времена контракције мишића БФД, БФЛ и момента силе мишића опружача и прегибача 
зглоба колена десне и леве ноге (од r = -0.304, p = 0.000 до r = -0.212, p = 0.011). Добијени резултати указују на 
чињеницу да генерално гледано постоји значајна повезаност између мерених параметара 
тензиомиографије и изокинетичке динамометрије, с тим што је та повезаност специфична и односи се на 
поједине мишићне групе. Показало се да мишић БФ има важну улогу у раду мишића зглоба колена.  

Кључне речи: тензиомиографија (ТМГ), изокинетичка динамометрија, време контракције, момент силе, 
мишићи колена 

УВОД 

Мишићи представљају најзаступљеније ткиво у човековом телу, играју кључну улогу у 
кретању, самим тим су предмет интересовања стручњака, како из области спорта, тако и из 
других сродних области. Нарочити предмет интересовања представљају контрактилне 
карактеристике мишића, попут мишићне јачине, снаге и брзине контракције мишића, које 
играју важну улогу у спорту али и свакодневним активностима. Постоје бројне методе за 
процену контрактилних карактеристика мишића. Тензиомиографија (ТМГ) и изокинетичка 
динамометрија су методе за процену контрактилних карактеристика мишића често 
примењиване у спорту, медицини као и истраживањима везаним за контрактилне 
карактеристике мишића.  

Тензиомиографија је релативно нова неинванзивна метода, која се у последњих 15 година 
користи за процену невољних контрактилних карактеристика мишића. Тензиомиографија се 
примењује помоћу портабл апарата, и базира се на процени контрактилних карактеристика 
мишића у изометријским условима на основу промена у положају трбуха мишића изазваних 
електричним импулсом (Valenčič & Knez, 1997; Dahmane et al., 2001). До сада су бројне студије 
потврдиле валидност и поузданост тензиомиографије као методе за процену невољних 
контрактилних карактеристика мишића (Tous-Fajardo et al., 2010; Šimunič, 2012; Ditroilo et al., 
2013). Изокинетичка динамометрија је једна од најчешће употребљиваних метода и тзв. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255906060
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''златни стандард'' у процени мишићне јачине, снаге и рада (Ostering, 1986; Baltzopoulos & 
Brodie, 1989; Abernethy, Wilson, & Logan, 1995). Изокинетичка динамометрија се базира на 
мерењу контрактилних карактеристика мишића при константним угаоним брзинама, и то је 
метод који се примењује за процену контрактилних карактеристика мишића спортиста, али се 
учестало употребљава и у рехабилитацији (Baltzopoulos & Brodie, 1989; Abernethy et al. 1995; 
Caruso, Brown & Tufano, 2012).  

Време контракције мишића (Тц) и момент силе мишића (ПТ) су најпоузданији и најчешће 
примењивани параметри тензиомиографије одосно изокинетичке динамометрије (Perrin, 1986; 
Martín-Rodríguez et al., 2017). Информације о релацијама између ова два параметра могу имати 
велики значај у развоју спортског тренинга, физикалне терапије и рехабилитације. Међутим, до 
сада готово да није било истраживања која су се бавила релацијама између ова два параметра. У 
складу са тим, циљ овог истраживања је да се испита повезаност између времена контракције и 
момента силе мишића опружача и прегибача зглоба колена, као једне од највећих и 
најзначајнијих мишићних група, код различито утренираних мушкараца и жена. Очекује се да ће 
постојати висока повезаност између ових параметара.  

МЕТОДЕ 

Узорак испитаника је чинило 159 различито утренираних особа, 84 мушкараца и 75 жена 
(Узраст = 23.4 ± 3.1 година; Телесна висина = 175.7 ± 5.3 цм; Телесна маса = 72.1 ± 6.5 кг). Сви 
испитаници су упознати са циљем истраживања и добровољно су пристали на учешће у 
експерименту. Сва тестирања су извршена у складу са правилима Етичког комитета Факултета 
спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. 

Тестирања на испитаницима су вршена методом рандомизованог унакрсног мерења, где су 
случајним узорком код једне групе испитаника прво рађена мерења на ТМГ-у, а након паузе од 
пола сата мерења на изокинетичком динамометру, док су код других прво рађена мерења на 
изокинетичком динамометру па затим на ТМГ-у. Сва тестирања су извршена у истим условима. 
Испитаници су тестирани у јутарњим часовима, били су одморни, нису упражњавали физичке 
активности пре тестирања и сва тестирања су извршена од стране истих искусних мерилаца у 
просторијама Методолошко-истраживачке лабораторије Факутета за спорт и физичко 
васпитање Универзитета у Београду.  

Мерење брзине контракције мишића је извршено методом тензиомиографије (TMG-BMC Ltd, 
Ljubljana). Мерење је извршено на пет мишића десне (Д) и леве (Л) ноге: ректус феморис (РФ), 
вастус латералис (ВЛ), вастус медиалис (ВМ), бицепс феморис (БФ) и семитендинозус (СМ). 
Испитаници су лежали у релаксираном положају на леђима када су мерени мишићи РФ, ВЛ и ВМ 
док су у позицији лежања на стомаку били када су мерени мишићи БФ и СТ (Tous-Fajardo, 2010; 
Ditroilo et al., 2013). Угао између потколенице и натколенице је био 135˚ (Слика 1). Од 
испитаника је, пре постављања електрода, затражено да изврше вољну контракцију како би се 
методом палпације одредила позиција за постављање ТМГ мерног сензора (Toskić et al., 2016). 
Након дефинисања су на средишњи део мишића постављене две самолепљиве електроде које 
емитују електрични импулс, и то у позицији проксимално и дистално, на размаку од око 3 цм од 
маркиране тачке (Слика 1). Између електрода је постављан сензор (GK40, Panoptik, Ljubljana, 
Slovenia) који детектује промене у трбуху мишића изазваних електричним стимулансом и на 
основу којих су се добијали подаци о функционалним невољним неуромеханичким 
контрактилним карактеристикама мишића. Електрични импулс је оствариван помоћу 
елктростимулатора TMG-100 (TMG-BMC d.o.o., Ljubljana, Slovenia), док је почетни импулс био 
дефинисан на интензитету од 25 мА и пропорционално се повећавао за 10 мА до максимума, 
односно до тренутка када је нестала било каква рекација мишића на повећање 
електростимулације. Пауза између импулса је била око 5 с, како би мишић био у стању да се 
релаксира. Два најбоља резултата су сачувана, и на основу њих је ТМГ софтвер израчунавао 
просек.  
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Слика 1: Начин постављања електрода и сензора 

 
Мерење момента силе мишића су извршена на изокинетичком динамометру Kin-Com AP125 

(KinCom, Kinetic Communicator; Chattecx Corp., Chattanooga, TN, USA). Тестирања су извршена на 
мишићима опружачима (О) и прегибачима (П) десне (Д) и леве (Л) ноге у изокинетичком 
концетричном режиму рада при брзинама од 60 и 180 ˚/с. Испитаници су пре мерења упознати 
са начином извођења задатка и од њих је пре тестирања захтевано да се загреју у трајању од око 
10 минута (5 минута вожња бицикла и 5 минута динамичко истезање мишића ногу) како би 
могли да испоље максималне способности и како не би дошло до повреде (Knežević et al., 2014). 
Испитаници су седели у столици, привезани око рамена, струка и активне ноге како би се 
изоловали жељени мишићи (Maffiuletti et al., 2007) (Слика 1). Из тог положаја вршили су 
максималну екстензију у зглобу колена, из положаја флектираног колена у углу од 90˚, и затим 
назад флексију до почетне позиције (амплитуда покрета је била око 80˚) (Knežević et al., 2014). 
Испитаницима су дате инструкције да понављања раде максимално јако и максимално брзо. 
Сваки испитаник је радио 5 понављања на десној и левој нози при обе брзине, с тим што су прво 
извршена тестирања на мањој брзини (60 ˚/с), док је пауза између серија трајала 3 минута 
(Knežević et al., 2014). Као крајњи резултат узимао се максимални момент силе из пет покушаја. 
Приликом извођења задатка испитаницима је давана вербална подршка. 

 

 
Слика 2: Мерње на изокинетичком динамометру 

 
Од статистичких процедура у раду су примењене дескриптивна статистика (Mean, SD, cV, 

Min, Max) и израчунат је Пирсонов коефицијент корелације. Дескриптивна статистика је 
примењена како би се описале мерене варијабле док је Пирсонов коефицијент корелације 
израчунат како би се одредила повезаност и карактер повезаности између мерених варијабли. 
Сва статистичка процедура је обављена у програму SPSS20 (IBM). 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

На табели 3 су приказани резултати повезаности између времена контракције и 
максималног момента силе мишића опружача и прегибача зглоба колена на основу којих се 
може закључити да статистички значајна висока негативна повезаност постоји између времена 
контракције мишића бицепс феморис десне и леве ноге и свих параметара максималног 
момента силе (од r = -0.304, p = 0.000 до r = -0.212, p = 0.011). Повезаност између максималног 
момента силе и времена контракције мишића ректус феморис, вастус медиалис, вастус 
латералис и семитендинозус десне и леве ноге није добијена. 

Табела 1: Дескриптивни показатељи времена контракције мишића (мс) 

 
РФ БФ ВМ ВЛ СТ 

 
Д Л Д Л Д Л Д Л Д Л 

Mean 30.05 29.55 35.72 36.02 27.92 27.11 24.89 24.88 36.31 41.17 

SD 5.29 5.35 9.14 9.27 6.35 6.18 4 3.93 11.18 11.35 

cV 17.62 18.10 25.59 25.72 22.75 22.8 16.06 15.79 30.79 27.56 

Min 18.39 16.68 14.9 13.9 17.18 17.02 15.01 14.02 14.71 16.01 

Max 48.07 49.2 62.15 63.35 55.57 47.19 33.61 37.13 68.43 67.32 

Табела 2: Дескриптивни показатељи максималног момента силе (Н/м) 

 
ОД60 ОЛ60 ПД60 ПЛ60 ОД180 ОЛ180 ПД180 ПЛ180 

Mean 141.94 138.54 90.12 89.16 97.20 95.20 69.38 68.63 

SD 45.69 43.51 28.33 28.03 31.94 31.21 22.69 21.84 

cV 32.19 31.41 31.43 31.44 32.87 32.78 32.70 31.82 

Min 59.67 54.78 35.08 35.72 41.38 39.31 28.64 27.90 

Max 273.87 257.89 170.31 161.49 181.16 171.52 140.63 130.47 

Табела 3: Вредности коефицијента корелације времена контракције и максималног момента силе 

 
РФД РФЛ БФД БФЛ ВМД ВЛЛ ВЛД ВЛЛ СТД СТЛ 

ОД60 -0.033 -0.116 -.235** -.304** 0.045 -0.017 -0.026 -0.009 -0.019 -0.010 
ОЛ60 -0.011 -0.084 -.212* -.277** 0.033 -0.018 0.000 -0.018 0.004 -0.045 
ПД60 0.039 -0.004 -.239** -.300** -0.005 -0.040 0.019 0.076 -0.010 0.010 
ПЛ60 -0.018 -0.044 -.226** -.260** 0.024 -0.003 0.002 0.097 0.046 -0.010 

ОД180 -0.021 -0.107 -.261** -.296** 0.043 0.017 -0.019 0.043 -0.061 -0.027 
ОЛ180 -0.008 -0.073 -.212* -.274** 0.036 0.027 -0.004 0.013 0.001 -0.047 
ПД180 0.044 -0.003 -.237** -.271** 0.016 0.006 0.021 0.098 -0.035 0.016 
ПЛ180 0.010 -0.013 -.221** -.283** 0.024 0.001 -0.010 0.116 0.037 -0.043 

 
У овом раду на узорку од 159 различито утренираних мушкараца и жена испитивана је 

повезаност између времена контракције и максималног момента силе мишића опружача и 
прегибача зглоба колена. 

На табелама 1 и 2 су приказани дескриптивни показатељи времена контракције и 
максималног момента силе мишића опружача и прегибача зглоба колена десне и леве ноге. 
Може се закључити да ова група испитаника има нешто ниже вредности времена контракције и 
максималног момента силе у односу на резултате других истраживања која су спроведена на 
сличном узорку (Neder et al., 1999; Rey et al., 2012). На основу вредности коефицијента 
варијације се може закључити да је ова група испитаника нехомогена када су у питању мерени 
параметри, нарочито када је у питању момент силе (cV = 32.08 %), што је очекивано ако се узме 
у обзир да узорак испитаника чине различито утрениране особе. Такође се може закључити да 
је време контракције мишића најкраће код мишића ВЛ (24.88 мс) док је најдуже код мишића СТ 
(38.74 мс) као и да мишићи десне ноге имају мање нешто вредности времена контракције од 
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леве ноге. Када је у питању максимални момент силе, може се закључити да мишићи десне ноге 
испољавају већу јачину од мишића леве ноге, што је претпоставља се последица чињенице да је 
код већине испитаника десна нога доминантна, и такође се може увидети да мишићна јачина 
опада са порастом брзине односно смањењем спољашњог оптерећења. 

Главни налаз овог истраживања јесте чињеница да је добијена статистички значајна висока 
негативна повезаност између времена контракције мишића бицепс феморис десне и леве ноге и 
свих параметара максималног момента силе (Табела 3). Ови резултати су у складу са одређеним 
претходним сличним истраживањима а која говоре у прилог чињеници да постоји висока 
повезаност између параметара изокинетичке динамометрије и тензиомиографије (Toskić et al., 
2015). 

Добијени резултати указују на чињеницу да постоји висока повезаност између брзине 
контракције мишића и изокинетичке мишићне јачине односно да изокинетичка мишићна 
јачина у великој мери зависи од брзине мишићне контракције. С обзиром да је добијена 
повезаност негативна, може се закључити да веће вредности мишићне јачине подразумевају 
мање вредности времена контракције мишића и обратно, односно појединци који испољавају 
већу изокинетичку мишићну јачину имају краће време мишићне контракције односно већу 
брзину контракције мишића и обратно. Ови резултати такође указују на чињеницу да 
изокинетички тренинг јачине у великој мери утиче на смањење времена потребног да се 
мишић контрахује. С обзиром да се показало да је параметар време контракције повезано са 
типом мишићних влакана, односно да веће вредности указују на доминантност спорих 
мишићних влакана и обратно (Dahmane et al. 2001; 2005), може се претпоставити да појединци 
који испољавају већу изокинетичку мишићну јачину имају већи проценат брзих мишићних 
влакана. Добијени резултати су у складу са одређеним претходним истраживањима из ове 
области која говоре у прилог чињеници да мишићна јачина мерена у изометријским условима у 
великој мери зависи од брзине контракције мишића односно типа мишићних влакана (Komi, 
1986; Young & Bilby, 1993; Andersen, & Aagaard, 2006). Резултати добијени у овом истраживању 
показују да мишићна јачина мерена у изокинетичким условима такође има велику повезаност 
са брзином мишићне контракције и типом мишићних влакана, односно да у великој мери 
зависи од истих. 

Занимљив је податак да значајна повезаност између параметара времена контракције и 
максималног момента силе постоји само када је у питању мишић БФ, док код других мишића та 
повезаност није добијена. Време контракције мишића БФ има високу повезаност са 
параметрима јачине мишића прегибача али и мишића опружача згоба колена. Ови резултати 
указују на важност мишића БФ и његове значајне улоге главног мишића прегибача зглоба 
колена, стабилизатора, али и синергиста и коактиватора (Marshall, Girgis, & Zelko, 1972; Kellis & 
Unnithan, 1999; Dahmane, Đorđevič, & Smerdu, 2006).  

Добијени резултати овог истраживања указују на одређене предиктивне вредности метода 
за процену вољних и невољних контрактилних карактеристика мишића односно изокинетичке 
динамометрије и тензиомиографије. С обзиром да је нађена висока повезаност између 
одређених параметара ових метода, тј. времена контракције и максималног момента силе, може 
се рећи да се у одређеним условима тензиомиографија, односно параметар време контракције, 
може применити у предикцији изокинетичке мишићне јачине и обратно.  

ЗАКЉУЧАК  

На основу резултата добијених у овом истраживању можемо пре свега закључити да 

генерално гледано постоји статистички значајна висока повезаност између мерених 
параметара тензиомиографије и изокинетичке динамометрије, односно времена контракције и 
максималног момента силе мишића опружача и прегибача зглоба колена. 

Показало се да појединци који испољавају већу изокинетичку мишићну јачину имају краће 
време мишићне контракције и већи проценат брзих мишићних влакана и обратно, односно да 
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изокинетички тренинг јачине у великој мери утиче на смањење времена потребног да се 
мишић контрахује. Такође се показало да мишић бицепс феморис игра значајну улогу у 
неуромеханичкој функцији мишића каудалног дела тела.  

Добијени резултати нам указују на чињеницу да постоји висока повезаност између 
одређених параметара метода за процену вољних и невољних контрактилних карактеристика 
мишића односно изокинетичке динамометрије и тинзиомиографије, али и да је та повезаност 
специфична и односи се на одређене мишићне групе.  

 
Напомена: Ово истраживање је урађено као део пројекта Министарства науке Републике 
Србије, бр. III47015: Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, 
психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије. 
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CORRELATION BETWEEN CONTRACTION TIME AND MUSCLE TORQUE OF THE 
KNEE FLEXOR AND EXTENSOR MUSCLES 

 
Toskić Lazar, Dopsaj Milivoj, Stanković Veroljub, Marković Milan, Đurić Saša, Živković Milena,  

Marović Ivan 

 
Abstract: Tensiomyography (TMG) and isokinetic dynamometry are methods for assessing muscle contractile 
characteristics often applied in sports, medicine and researches that are related to the contractile characteristics of 
the muscle. Contraction time of muscle and muscle torque are the most reliable and most widely used parameters in 
tensiomyography and isokinetic dynamometry. Information about the relationship between these two parameters 
can be of great importance in the development of athletic training, physical therapy and rehabilitation. Accordingly, 
the aim of this study was to investigate the correlations between the contraction time and muscle torque of the knee 
flexor and extensor muscles, as one of the largest and most important muscle groups. The sample consisted of 159 
differently trained individuals (84 men and 75 women). Muscle contraction time was measured by the method of 
tensiomiography on muscles Rectus femoris (RF), Vastus lateralis (VL), Vastus medialis (VM), Biceps femoris (BF) 
and Semitendinosus (ST), of right (R) and left (L) leg while the maximal muscle torque of right and left knee flexor 
and extensor muscles was measured by the method of isokinetic dynamometry in the concentric mode at speeds of 60 
and 180 ˚/s.Based on the calculated Pearson’s correlation coefficient it can be concluded that there is a high and 
statistically significant negative correlation between the muscle contraction time of BFR, BFL and muscle torque of 
right and left knee flexor and extensor muscles (from r = -0.304, p = 0.000 to r = -0,212, p = 0.011).The results 
indicate that in general there is a significant correlation between measured parameters of isokinetic dynamometry 
and tensiomyography, but they also indicate that this relation is specific since it is refer only to certain muscle group. 
It has shown that BF muscle plays an important role in function of the knee muscles. 

Key words: tensiomiography (TMG), isokinetic dynamometry, contraction time, muscle torque, knee muscles  
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THE ORGANIZATION OF SKI-SNOWBOARDING SCHOOLS IN SERBIAN SKI RESORTS 
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Abstract: This research is descriptive in character and introduces us to the very beginning of winter sports and ski-
snowboarding skills on the slopes of Serbia. The sports-recreational tourist offer is the basic factor of development of 
a winter ski resort. Throughout history we have seen that skisnowboarding schools are instrumental in developing 
tourism and are the main promoters of the winter ski centers. The proper organization of ski-snowboarding schools 
increases the quality of the center itself, as well as the development of free life styles. The organization of schools in 
various centers differs and depends on the geographical, tourist, service industry as well as the ambient location of 
the ski center. In Serbia there are three official ski resorts as part of the Ski Centers of Serbia and several are still in 
development. This study means to illustrate how ski-snowboarding schools should influence the increase in the 
quality of a ski center, as well as to promote the popularity of winter sports through various lifestyles. We provide a 
historical overview, from the construction of the first facilities on mountain slopes – the cabins for mountaineers to 
the formation of the first mountaineering association which tried to popularize this sport. The aim and tasks of this 
study are focused on finding the best solution for the organization of modern ski-snowboarding schools in Serbia. In 
order for to develop higher quality ski-snowboarding schools we must first have good quality instructors, a staff 
which can supply the demands of a sports-tourist offer in a single modern ski resort. There are six official ski-
snowboarding schools in three ski centers in Serbia. The Serbian ski resorts have increased the level of their service 
to that of European ski centers.  

Key words: ski-snowboard,recreation, tourism, ski resorts, instructors, Serbia. 

INTRODUCTION 

Serbia has eight ski destination each special in its own way to satisfy every taste. Certainly the most 
popular and best known ski center are three Tornik, Stara Planina i Kopaonik. Tornik, vast plateau full 
of pine trees that the sun's rays get amazing golden glow Zlatibor classified into one of the most 
beautiful mountains in Serbia. The capital of Serbian mountain tourism, packed with guests during the 
summer and during the winter, is located at an average altitude of 1,000 m, surrounded by heights 
Tornik (1,496 m), Cigota (1422) and a number lower. Stara Planina, near Knjaževac is located next to 
the Old Mountain, the highest mountain in eastern Serbia. High mountain range extends as a natural 
border with Bulgaria fascinating beauty and pristine nature. As one of the most beautiful mountains in 
our country represents a huge potential for tourism development. Stara Planina represents natural 
wealth of extraordinary importance in the first category of natural resources.  

Kopaonik, the biggest ski resort in Serbia, with well-prepared slopes provides enjoyment to all 
categories of skiers, from beginners to top-level skiers abilities. Kopaonik ski resort covers an area of 
about 62 km of ski trails and roads groomed for alpine and Nordic skiing. For lovers of night skiing in 
the center of the ski trail is illuminated "Malo Jezero". In addition, for the youngest skiers and all other 
beginners, who are making their first ski steps, provided space "ski kindergarten" with a conveyor belt 
and a carousel that makes it easy to master basic skiing veštinama.Gotovo five months of this year 
Serbian beauty is under snow . Altitude at which stretches from 1,100 and 1,900 m, has a great 
potential to build long trails for alpine skiing. 

The subject, problem and research objective of this investigation is a historical analysis of the 
development of sports in the snow in our and foreign ski resorts, aim and task of finding the 
chronological development of ski-snowboard schools in our ski resorts, they are conditioned by the 
development of our ski centers. As I functioning modern ski-snowboard schools in their system have 
instructors who meet the criteria for teaching. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255769100
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HISTORY SKIING-SNOWBOARD IN THE WORLD  

Аfter the First World War, in 1920, Austrian Hannes Schneider, a pupil of George Bilgerija founded 
in St. Anton in Tyrol called Arlberg school ski technique. The school is based on the principle of “dozer 
Christiania" is "Leap of basic shift" with a strong contra troops, and was first organized in groups with 
different levels of knowledge. 

It is almost impossible to determine when skiing originated because it seems that skiing is as old as 
man. Even the paintings in the caves of the Stone Age, found in northern Europe, are hunters with 
boards on their feet. However, with certainty we can say that the beginnings of skiing, even in this 
modern form related to the Nordic country skiing as a sport also developed in Norway, but soon spread 
to the whole world. The first event was a cross-country skiing, which is called the cross-country 
skiing. In the Alps has developed other disciplines rapid descent down the mountain, alpine 
skiing. Gradually have come into being different ski sports that use a variety of techniques and different 
types of skiing ski. To date, preserve the basic division between Nordic and Alpine disciplines, and the 
appearance of skis and poles changed only in nuances, for example. curvature and size depending on 
the technique. 

Sondre Norhaim, the father of modern skiing, was born in 1825 in the valley of Morgedal in the 
province of Telemark (Norway). He was the first great innovator, a reformer and athletes in skiing. It 
shortens the length of the skis on the 2.4 engine, gives your skis the first time “carving” Shape: 8.4cm, 
6.9cm, 7.6cm, carves a recess on the sliding surface of the ski along the entire length, shorter stick. The 
first applies climbing gap, and improved bindings. He won the most competitions, which were held at 
that time, and first applied parallel technique of turns, today known as Christiania.  

In Chamonix in 1924 held the first Winter Olympics. Then lovers skiing assessed every three to five 
thousand, and today there are more than eight million ... In the European Alps snowy jewel, the year 
1907 was one of the most important in the history of skiing and ski sports. Then, to remind the French 
Alpine Club (Club alpin francais) organized the first International Competition in Montgenevre, near 
Briançon. Resident of Grenoble Jean Pomagalski is remembered as the creator of the first French ski 
lifts. The company, which he founded, then celebrated the company „ Poma “, today equipment 
mountain resorts around the world. The first snowboard was brought to our country from America and 
this 1986 (Darko Stijepović) ironing snowboard brand "Snowstick". Established the first international 
association of instructors and trainers of sports on snow and to: ISIA professional ski instructors was 
founded in 1962 in Montebodena (Italy) and the University .IVSS snow sports in schools and 
universities, founded in 1965 in Bad Gastein (AUT) IVSI amateur instructors ski founded in 1969 in 
Mürren (Switzerland). The main instructors and trainers of sports on snow INTERSKI 
INTERNACIONAL was founded in 1952 in Zurs (Austria). 

THE HISTORY OF SKIING IN OUR SKI CENTERS 

Stara Planina - film testimony about the beginnings of skiing in Stara Planina. There are still living 
witnesses the development of skiing in Knjazevac. Today, the Ski Club of Midžor Knjaževca respectfully 
refers to its history and tradition and the new kids to downloads because there skiin rests with us 
already here already more than 60 years. 

Kopaonik - Under the influence of the development of skiing in the Alps thirty years of this century, 
was founded in Belgrade Serbian Mountaineering Association. His interest in Kopaonik stepped up the 
construction of the railway through the valley of the Ibar. In January, 1935. arrives on Kopaonik 
organized group of 120 climbers and performs two main tasks: organizing a course of skiing and make 
a decision on the construction of the mountain lodge. Already in December 1935 as an unfinished, open 
mountain lodge at the site current hotel “Olga Dedijer “ .  

Zlatibor - in the period between the First and Second World War Zlatibor became known as a ski 
resort. Due to the heavy snow and impassable roads witty Zlatibor people from the village of Rudine 
beginning thirty years alone that are manufactured skis and use them to navigate and perform farm 
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work. Rudine on the he founded the “ski club Rudine “. Its founders Janicije Jeremic, Milija Glisovic, 
Drago Jeremic and Milos Mišović compete and pass on their knowledge to younger generations. 60s ski 
club changed its name to the “ Ski Club Janicije Jeremic“. Without exaggeration we can say that Zlatibor 
field most ideal place for skiing. Very gentle slope that allows beginners to learn the basics of a few 
days of skiing. For those who have already been trained, the slopes of Tornik means the possibility of 
whole adventure.  

The first association of ski instructors Serbia was founded in 2002. Kopaonik, President of the 
Association Dragan Milićevic, prof. and G. Secretary Vlado Stijepović, prof. 

TODAY'S APPEARANCE OF THE SKI-SNOWBOARD SCHOOL 

There's only ski school and to Genex ski school, which numbered about 30 instructors and 
increased the number depending on the capacity of accommodation, etc., It functioned in principle, das 
in quality standards instructors were so das u were employed in Genex during the winter, I had all the 
requirements for quality modern school; also there is an official list I prepared instructor before the 
start of the season that had a purpose d ainstruktore train and educate in the field of foreign languages, 
techniques of skiing and culture of behavior with guests in the ski resort to this system is neglected and 
forgotten. 

Ski Resorts of Serbia are 6 Ski and Snowboard schools: three in Kopaonik, Zlatibor-Tornik two and 
Old Mountain one school. It has about 300 instructors sports on snow. The goal of ski-snowboard 
school is to demonstrate professionalism, expertise and above all the quality of teaching. The 
methodology used is selected from the best elements of Serbian ski school, which has a tradition in the 
instructor problem. The aim of school quality that animates their knowledge and skills masses of 
tourists who come to the mountains 60% because of its instructors sports on snow.  

Kopaonik a 250 instructor, Old Mountain instruktpe about 30 and about 40 Zlatibor instructor.  
What should be improved and establish that they are factors of development of winter tourism in our 
Ski Centers, as well as supporters and realitzatori new lifestyles in Serbia. 

The first organized ski schools in Serbia was on Kopaonik (Genex) which was founded in 1980 and 
consisted of 30 instructors from all over the former Yugoslavia the number of instructors increased 
development infrastructure and bearing capacity. Ski season lasts until mid-April with the help of 
modern snow trails. The proposal for the future of ski-snowboard school Ski Serbia has the ability to 
increase the quality and performance of schools by creating a school that will unique bit. 
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PROPOSAL ORGANIZING SKI-SCHOOL BOARD IN THE SKI RESORT SERBIA 

 
Table 1: The organizational chart of the operation of ski-snowboard school, by the Director, Supervisor, 

Instructor, animators, Booker and the users themselves to school 
 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE SKI-Snowboard Schools 
 

 
 
LEGEND: INTERSKI INTERNACIONAL (International Federation of instructors and trainers of sports on snow); IVSS 
(International Association Snowsports at Schools and Universities), International Association of Snow Sports in schools and 
universities; IVSI (International Verband der Schneesport - instructor) Instructors International Association of amateur sports 
in the snow; ISIA (International Ski Instructors Association) International Association of professional ski instructors.  

 
Table 2: The ranking instructors through certain criteria and categories 

 

SUPERVISOR FOR INSTRUCTOR 

Instructor  1  IVSS 

Instructor  1-2  IVSI 

Instructor  3  ISIA 

Animator 
- Organizer of the 
School Manifesto 

-marketing. 
-PR. 

Booking 
- Fill in the list 
of instructors 

- record 
- School sales 

SUPERVISOR FOR ORGANIZER 

USER SKI-SNOWBOARD SCHOOLS 
By age 3-5 y., 5-7 y., 7-10 y., 10-13 y., 13-16 y., 16-18 y. and 18 y. 

 
 

DIRECTOR 
 

RANG LIST OF INSTRUCTORS BY CATEGORIES AND CRITERIA 

1. Highest professional qualification Prof.--------------------------------------------- 10 points. 
2. High professional qualifies sports ----------------------------------------------------- 7 points. 
3. Qualified ------------------------------- I level 3 points, II level 4 points, III level    5  points. 
4. Work experience ------from 1-10 age 3 points, 10-20 age 4 points, 20 age-----5 points. 
5. Recommendation of users --------------------------------------------------- from 1 to 3 points. 
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Table 3: Type of teaching school we offer customers the choice and quality of teaching 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 4: Ski-snowboard school through categorization of students and their knowledge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE CONCLUSION  

Took into account his experience and knowledge, and a proposal to this type of school comes to life 
in our mountains, for better and better customer offers ski-snowboard school. Proposal and sense 
operation organized ski-snowboard school at the ski resort in Serbia, it has to be unique in all the ski 
centers, like the quality of the school. I have to say that 90% of the snow sports are represented within 
the ski school, and 10% of competitive issues. 
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TYPE OF TEACHING SKI-SNOWBOARD SCHOOLS 

- INDIVIDUAL TEACHING UP TO 5 PERSONS 
- THE GROUP IS TRAINED FROM 5 TO 10 PERSONS 

- ALL DAY SCHOOL 
 

In agreement with the schools you can require the following 
activities 

- SKI-BOARD TURE 
- SKI-BOARD SAFARI (LANDSCAPE BY NORTHERN  TERRITORY) 

FIRST TECHNIQUES 
ADVANCED TECHNOLOGY 

COMPETITION TECHNIQUE 

SKI-SNOWBOARD SKILLS TECHNOLOGY 

http://www.skijalistasrbije.rs/sr/o-nama
http://www.skijanje.rs/istorija/istorija-skijanja-u-srbiji/
http://www.skijasko-uciliste.hr/repozitorij/2014/10/udzbenik_alpsko-skijanje_SU_i_HZUTS.pdf
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ОРГАНИЗАЦИЈА СКИ-СНОУБОРД ШКОЛА У СРПСКИМ СКИ ЦЕНТРИМА 
 

Стијеповић Владо, Лилић Љубиша, Стојановић Никола, Савић Звездан 

 
Сажетак: Ово истраживање је дескриптивног карактера и упознаје нас са првим почецима спортова на 
снегу и ски-сноуборд школама на планинама у Србији. Спортско рекреативна туристичка понуда је основни 
фактор развоја једног зимског ски центра. Кроз историју се показало да су ски-сноубоард школе носиоци 
туризма и главни промотери зимских ски центара. Правилном организацијом ски-сноуборд школа се 
подиже квалитет самог центра као и развоја слободних стилова живота. Организацију школа у центрима 
је различита, зависи од географског, туристичког, угоститељског као и амбијенталног положаја једног 
ски центра. У Србији постоје три званична ски центра у оквиру Скијалишта Србије и још пар скијалишта 
која су у развоју. Предмет овог истраживања је приказати како и на који начин треба да ски-сноуборд 
школа има утицај на повећање квалитета једног ски центра, као и популарисања спортова на снегу кроз 
различите стилове живота. Кроз историју од изградње првог објекта - планинарског дома, формирања 
првог планинарског савеза који се трудио да омасови овај спорт. Циљ и задаци рада су усмерени на 
проналажењу најбољег решења за организацију модерних ски-сноуборд школа у Србији. Да би имали 
квалитетнију ски –сноуборд школу морамо прво имати квалитетан инструкторски кадар који ће изнети 
једну спортско-туристичку понуду у једном савременом ски центру. У Србији постоји 6 званичних ски-
сноубоард школа у три Ски центра Србије. Српска скијалишта су подигла ниво услуга на ниво Европских 
ски-центара. 

Кључне речи: ски-сноуборд, рекреација, туризам, скијалишта, инструктори, Србија. 
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Сажетак: Циљ овог истраживања је утврдити утицај морфо–функционалних способности на брзину 
пливања на 50 m слободним стилом код ученика школског узраста. Узорак испитаника је чинило 30 
ученика старости од 12 до 14 година који су чланови Фитнес клуба “Health and Active” из Ниша, са 
пливачким искуством дужим од годину дана. Испитаници су подвргнути тестовима за процену 
морфолошких карактеристика, функционалних способности и брзине пливања до 50 m. Регресиона анализа 
је коришћена како би се утврдио утицај морфо–функционалних способности на брзину пливања. 
Резултати регресионе анализа показују да примењене варијабле морфо– функционалних способности 
имају статистички значајни утицај на брзину пливања до 50 м код испитиваних ученика. На основу 
добијених резултата, може се закључити да морфо–функционални способности предстаљају значајан 
фактор успеха у дисциплини 50 м слободним стилом.  

Кључне речи: пливачи, слободан стил, Харвард степ тест. 

УВОД 

Пливање је способност одржавања тела на површни воде, у хоризонталном положају, и 
померање у њој помоћу одређених покрета руку и ногу (Окичић, 2007). Бављење пливањем 
несумњиво доводи до прилагођавања организма на нову средину остављајући релативно трајне 
позитивне последице. Пливање, пре свега, позитивно делује на моторичке и функционалне 
способности деце и омладине, њиховом физичком развоју, укључујући побољшање здравља 
(Стевановић, 1980). У хоризонталном положају, са растерећеним кичменим стубом, услед 
искључења дејстава силе земљине теже, пливач, вршећи покрете у води равномерно и ефикасно 
оптерећује мишиће готово целог тела, а посебно мишиће леђа, груди и раменог појаса. На тај 
начин се доприноси правилном јачању мускулатуре и добром држању тела (Окичић, 2011). 

У овом раду циљ истараживања је био утврдити утицај морфо-функионалних способности 
на брзину пливања код деце школског узраста од 12 до 14 година мушког пола. 

МЕТОДЕ 

Узорак је чинило 30 ученика мушког пола старости од 12 до 14 година који су чланови 
Фитнес клуба “Health and Active” из Ниша, са пливачким искуством дужим од годину дана. 
Испитаници су након мерења антропометријских карактеристика приступили загревању које је 
тајало 15 минута и садржало је вежбе обликовања са тенденцијом да се закреје коштано-
мишићни систем. Након загревања приступили су тесту функционалних способности. Тест 
брзине пливања до 50 m је обављен два часа након тестирања функционалних способности. Пре 
тестирања брзине пливања испитаници су имали 15 минута загревања у базену које се 
састојало од лаганог пливања и стартних скокова. За тестирање функционалних способности 
коришћен је Харвард степ тест (платформа висине 50,8 cm, штоперица и метроном). Испитаник 
стоји испред платформе и на знак мериоца прво привлачи десну ногу на платформу, након тога 
привлачи леву ногу и ставља је поред десне ноге, након тога спушта десну ногу на под и 
привлачи леву ногу до десне (Ђурашковић, 2009). Све ове набројане радње морају се извести у 
трајању од 2 секундe, што указује да испитаник мора да се за 1 минут попне 30 пута. Време 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255918860
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трајања теста износи 5 минута. Након завршеног пењања у трајању од 5 минута, испитаник седа 
на столицу и одмара се један минут, да би му затим испитивач мерио фреквенцију пулса у првих 
30 секунди другог минута по прекиду теста (p1 - пулс), и првих 30 секунди трећег минута (p2 – 
пулс) и првих 30 секунди четвртог минута (p3 – пулс). На основу добијених резултата 
израчунава се индекс кондиције формулом:  

 

 
 

Где је t – укупно време изражено у секундама, p1 – фреквенција пулса у првих 30 секунди 
другог минута по прекиду теста, p2 - фреквенција пулса у првих 30 секунди трећег минута по 
прекиду теста, p3 - фреквенција пулса у првих 30 секунди четвртог минута по прекиду теста. 

За тестирање брзине пливања коришћен је тест пливања до 50 m (Окичић, 1999). Време 
пливања до 50 метара представља време које је потребно пливачу да после звучног сигнала, 
одговарајућом фазом лета кроз ваздух, подводним клижењем и са одређеним бројем завеслаја 
пређе дистанцу од 50 метара. Време пливања је регистровано употребом уређаја за електронско 
мерење времена Alge Swim Time (Austria) са светлостном сигнализацијом и компјутерским 
софтвером SwimTime V1.3.11.2. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Вредности централних и дисперзионих параметара, мера асиметрије и спљоштености у 
простору антропометријских карактеристика, функционалних способности и брзине пливања 
на 50 метара, усмеравају на могућност примене параметријских поступака (табела 1.). 
 

Табела 1: Дескриптивна статистика 

Варијабла N Mean Min. Max. Std. CV Skew. Kurt. 

Време пливања до 50m 30 50.24 38 60 7.05 14.04 -0.11 -1.08 
Висина тела 30 160.34 147.5 178.5 9.31 5.81 0.25 -0.9 
Распон руку               30 161.78 146 179 9.81 6.06 -0.02 -0.83 
Седећа висина             30 82.43 76 90 3.87 4.69 0.09 -0.76 
Ширина рамена            30 34.16 30 40 2.92 8.54 0.29 -0.95 
Ширина карлице           30 26.72 21.5 35 2.64 9.88 0.85 2.65 
Обим кукова              30 82.07 68 92 5.02 6.12 -0.81 1.35 
Маса тела                 30 50.65 34 70 6.68 13.18 0.47 2.06 

Кожни набор надл.   30 12.53 5 22 4.77 38.02 0.26 -0.71 
Кожни набор леђа          30 11.81 5 23 5.79 49.01 0.42 -1.34 
Кожни набор трбуха        30 15.64 4 36 7.54 48.21 0.58 0.38 
Харвард степ тест 3  84.98 74.25 100.67 6.44 7.58 0.72 0.09 

Легенда: N – број испитаника; Mean – аритметичка средина; Std.– стандардна девијација; Min. – 
минимални резултат; Маx. – максимални резултат; CV – коефицијент варијације; Sкеw. – симетричност 

дистрибуције резултата; Kurt. – спљоштеност дистрибуције резултата. 

 
У табели су приказане минималне (Мin.) и максималне (Маx.) вредности варијабли 

антропометријских карактеристика, функционалних способности и брзине пливања 
испитаника указују да се вредности налазе у очекиваном распону. Вредности коефицијената 
варијације (CV) који се крећу се у распону од 4.69, па до 49.01, указују на хомогеност узорка 
испитаника, осим код дебљине кожног набора леђа (49.01), дебљине кожног набора трбуха 
(48.21) и дебљине кожног набора надлактице (38.02), где коефицијент варијације има високе 
вредности. 
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Вредности симетричности криве расподеле резултата (Skew.) указују да је расподела код 
свих варијабли симетрична, односно, да је крива расподеле резултата у границама нормалне и 
да има највише резултата око средње вредности. Мање вредности спљоштености криве 
расподеле резултата (Kurt.) указују да се код свих варијабли испитаника спљоштеност креће у 
границама платикуртичне криве. Дистрибуција резултата се креће у оквиру нормалне 
расподеле. Однос вредности стандардне девијације и средњих вредности указује на смањену 
дискриминативност свих варијабли. Резултати односа распона и стандардних девијација, које 
су увећане, указује такође на смањену дискриминативност резултата, с обзиром да се 
апроксимативно у распону свих варијабли не садржи више од 4 стандардне девијације, што је 
значајно мање од 6, колико стандардних девијација иначе треба да се садржи у распону 
резултата, да би тест имао задовољавајућу дискриминативност. 

 
Табела 2: Резултати регресионе анализа варијабли морфо – функционалних способности и варијабле 

време пливања до 50 метара 

Варијабла R Partial R Beta t(17) p-level 

Висина тела -0.15 -0.00 -0.01 -0.01 0.99 
Распон руку               -0.10 -0.02 -0.06 -0.06 0.95 
Седећа висина             -0.17 -0.31 -0.45 -1.36 0.19 
Ширина рамена            -0.04 -0.21 -0.30 -0.87 0.40 
Ширина карлице           0.22 0.43 0.79 1.99 0.06 
Обим кукова              0.23 -0.42 -0.57 -1.91 0.07 
Маса тела                 0.38 0.35 0.40 1.53 0.14 
Кожни набор надлактице   0.64 0.53 0.80 2.55 0.02* 
Кожни набор леђа          0.34 -0.25 -0.36 -1.05 0.31 
Кожни набор трбуха        0.54 -0.17 -0.25 -0.73 0.48 
Харвард степ тест -0.30 -0.48 -0.41 -2.25 0.04* 

R= ,82  R²= ,67  F(11,17)= 3.109 p< ,018 

 
Повезаност целокупног система антрополошких карактеристика и времена пливања на 50 

метара износи R = ,82, што објашњава заједнички варијабилитет између система и 
критеријумске варијабле са око 67% (R2=,67). Осталих 33% у објашњењу укупног 
варијабилитета специфичне моторичке способности времена пливања на 50 метара (табела 
2.) може се приписати другим карактеристикама и способностима испитаника, али које нису 
узете у истраживање (конативне, социолошке и сл.), као и условима за време тестирања и 
слично.  

Ови резултати дају статистички значајно објашњење критеријумске варијабле помоћу 
система антрополошких карактеристика и функционалних способности (p < ,018), тако да 
можемо закључити да систем има статистички значајан утицај на критеријум време пливања 
на 50 метара.  

Детаљнија анализа нумеричких вредности регресијских коефицијената појединих варијабли 
јасно показује да је за прогнозу резултата у варијабли време пливања на 50 метара значајно 
неколико варијабли. У простору антропометрије највећи регресијски коефицијент има Кожни 
набор надлактице (-,800), чији ниво значајности износи p=,02. У истраживању које је спровео 
Sprague (1976) и где је испитивао дечаке и девојчице просечне старости 13.8 год. утврдио је 
статистички значајну повезаност параметара кожних набора, а Blanksby, Bloomfield, Ponchard & 
Ackland (1986) су утврдили повезаност телесне тежине и кожног набора надлакта са 
резултатима у пливању код пливача старости од 9 до 13 година. Сличне резултате добили су 
Leko & Grčić-Zupčević (2004) и закључили да у периоду пре пубертета код дечака долази до 
повећања масе тела, где кожни набор надлакта у корелацији са обимом надлакта одређује снагу 
руку. Такође, висок регресијски коефицијент има ширина карлице (,790), као и обим карлице   (-
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,570), али нису статистички значајни (p=,06; p=,07). У простору функционалних способности 
висок регресијски коефицијент има Харвардов степ тест (-,410), чији ниво значајности износи 
p=,04. Да пливање представља врло ефикасну и корисну активност за побољшање 
функционалних способности показала су многа истраживања (Ribeiro, Cadavid, Baena, 
Monsalvete, Barna, & De Rose, 1990; Rađo, 1997, Krivokapić, 2006; Mirvić, Bajrić, Hodžić, Kazazović, 
Rašidagić, & Šahat, 2012). Резултати добијени овим истраживањем подударају са истраживањем 
Јовановић, Станковић, Окичић, и Александровић (2011) који су доказали да постоје разлике у 
функционалним способностима пливача и неспортиста, где су за показатеље функционалних 
способности коришћене апсолутне вредности максималне потрошње кисеоника, релативне 
вредности максималне потрошње кисеоника и пулс у оптерећењу. Парцијализацијом 
корелације добијена је значајна парцијална корелација критеријумске варијабле са 
предикторским системом. Највећи коефицијент парцијалне корелације има кожни набор 
надлактице (,53) и Харвардов степ тест (-,48). Са друге стране, предикторске варијабле обим 
карлице (-,42), ширина кукова (,43) и телесна маса (-,35) су повезане са критеријумском 
варијаблом време пливања на 50 метара, али нису статистички значајне. 

ЗАКЉУЧАК 

У овом раду циљ истраживања је био утврђивање утицаја морфо-функионалних способности на 
брзину пливања на 50 m слободним стилом. Анализирајући резултате из табеле 2. можемо закључити да 
скуп свих морфо–функционалних фактора има статистички значајну повезаност са брзином пливања на 
50 m слободним стилом (p < 0.018). Посматрајући појединачно издвајају се две варијабле (Кожни набор 
надлактице, Beta=0.80, p=0.02; Харвард степ тест, Beta=-0.41, p=0.04) које имају статистички значајан 
утицај на брзину пливања на 50 m слободним стилом. Можемо закључити да у простору антропометрије 
Кожни набор надлактице је директно сразмеран са брзином пливања на 50 m (мање вредности кожног 
набора – мање врености брзине пливања), док у простору функционалних способности Харвард степ тест 
је обрнуто сразмеран са брзином пливања на 50 m (Веће вредности Харвард степ теста - мање врености 
брзине пливања). Резултати овог истраживања су практично применљиви и могу помоћ тренерима 
приликом планирања. 
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THE INFLUENCE OF MORPHO FUNCTIONAL FACTORS ON SWIMMING SPEED IN 
CHILDREN AGED 12–14 YEARS 

 
Đurović Marko, Okičić Tomislav, Madić Dejan, Dopsaj Milivoj,  

Thanopoulos Vassilios, Rozi Gina 

 
Abstract: The aim of this study is to determine the impact of morpho-functional ability on swimming speed at 50 m 
freestyle in children of school age. The sample consisted of 30 subjects aged 12 to 14 years old who are members of 
Fitness club "Health and Active" from Nis, Serbia, with a swimming experience more than one year. The subjects 
underwent tests for assessing morphological characteristics, functional abilities, and swimming speed at 50 m. 
Regression analysis was used to determine the impact of morpho-functional ability on swimming speed. Results of 
regression analysis showed that the applied variables morpho - functional abilities have a statistically significant 
impact on the speed of swimming up to 50 m in the examined subjects. Based on these results, we can conclude that 
morpho-functional capabilities represented a significant success factor on the 50 m freestyle. 

Key words: swimmers, freestyle, Harvard step test. 
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Сажетак: У већини естетских спортова није пожељно повећавати мишићну снагу упоредо с повећањем 
мишићне масе. Зато се у гимнастичким такмичарским дисциплинама првенствено развија експлозивна и 
статичка снага, а оптерећење при развоју репетитивне снаге пажљиво се дозира. Гимнастичарке највиши 
ниво експлозивне снаге достижу између 9.-те и 10.-те године живота. Експлозивна снага, као базична 
моторичка способност, је веома комплексна са високим процентом урођености. Експлозивна снага се 
најчешће дефинише као способност да се уложи маxимална енергија у једном покрету за што краће време. 
За потребе овог истраживања испитано је укупно 212 ученица трећег и четвртог разреда из три основне 
школе у Нишу. Испитанице су разврстане у четри групе, 3 експерименталне и контролна. 
Експерименталне групе реализовале су наставни програм са применом елемената ритмичке, спортске и 
развојне гимнастике у настави физичког васпитања. Ученице из контролне групе су реализовале актуелни 
наставни програм физичког васпитања Републике Србије. У овом истраживању користили су се 
мултиваријантни поступци МАНКОВА и МАНОВА, а од униваријантних паступака примењене су АНКОВА, 
АНОВА и интервал поверења на разлици коригованих средина. Добијени резултати нас наводе на закључак 
да експериментални фактор није одговоран за статистички значајну трансформацију испитиваног 
простора.  

Kључне речи: експериментални програм, ритмичка гимнастика, спортска гимнастика, развојна 
гимнастика, експлозивна снага. 

УВОД 

Утицаји посебних експерименталних програма на моторичке способности били су предмет 
многобројних досадашњих истраживања (Stanković, 2002; Skender, 2004; Bavčević, Babin i Prskalo, 
2006; Hadzikadunić, 2007; Мадић, Поповић и Тумин, 2009; Тошић, 2009; Han & Kemper, 2010). 
Наведена истраживања потврђују веће ефекте додатних физичких активности на 
трансформацију антрополошког статуса ученика, у односу на редовне школске активности.  

Предмет овог истраживања је изучавање ефеката предложеног експерименталног програма 
наставе физичког васпитања, у трајању од једне школске године, у коме елементи ритмичке, 
спортске и развојне гимнастике као средство физичког васпитања имају примарну улогу, за 
трансформацију једног од сегмената антрополошког простора који се односи на испољавање 
одговарајућих моторичких способности, тј. експлозивне снаге ученица млађих разреда 
основних школа у Нишу.  

“Експлозивна снага се дефинише као способност да се уложи максимална енергија у једном 
покрету за што краће време. Овај фактор се испољава у свим покретима у којима цело тело, 
његови делови или оптерећење (справа) продужавају своје кретање услед добијеног импулса, 
односно почетног убрзања” (Malacko, 1991, 29). 

Снагу одређује степен мишићне тензије, а пропорционална је пречнику мишића о чему 
тренери у естетским такмичарским дисциплинама морају посветити посебну пажњу. Наиме, у 
већини естетских спортова није пожељно повећавати мишићну снагу упоредо с повећањем 
мишићне масе. Пожељан естетски изглед, посебно код спортисткиња, нарушава изражена 
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мускуларност што утиче на судијске процене па тако и пласман на такмичењу. Зато се у 
естетским такмичарским дисциплинама првенствено развија експлозивна и статичка снага, а 
оптерећење при развоју репетитивне снаге пажљиво се дозира. Гимнастичарке највиши ниво 
експлозивне снаге достижу између 9.-те и 10.-те те између 12.-те и 14.-те године живота. У 
тренингу снаге, је важно јачати мишиће ногу који подржавају предножење, одножење и 
заножење до оптималног нивоа снаге при чему се не мисли на развијање мишићне снаге до 
максимума. Важније је развијати изометријску снагу кроз статичку мишићну тензију у којем се 
при јачању не мења дужина мишића (Алексић, 2017). 

Основни циљ наставе физичког васпитање је да плански и сврсисходно оствари позитиван 
утицај на психосоматски статус, односно, обезбеде подстицаји за нормалан раст и развој 
ученика, као и њихово оспособљавање да самостално контролишу и проверавају своје здравље 
и своје физичке способности (Aleksić, 2010.). Уколико се жели значајније деловати на 
антрополошке димензије млађе школске деце, потребно је изабрати средства физичког 
вежбања општег карактера, а примењивати их знатно већим интензитетом, него што је то 
тренутна пракса. Другим речима, већину принципа и метода спортског тренинга треба 
уградити у физичко васпитање и прилагодити их млађем школском узрасту, делујући на 
генералну моторику, односно, на њихово моторичко понашање, а тиме и на остале 
антрополошке димензије (Bala, 1981).  

Тражење адекватних садржаја наставе физичког васпитања који ће омогућити већу 
ефикасност школског физичког васпитања, односно оптимализацију рада на овом васпитно - 
образовном подручју основни проблем овог истраживања. 

Одређујући општи предмет истраживања (Шта истраживати?), потребно је приступити 
дефинисању циља истраживања. У том смислу циљ истраживања смо дефинисали на следећи 
начин: 

- Утврдити ефикасност посебно програмиране наставе физичког васпитања (са акцентом на 
спортску, ритмичку и развојну гимнастику) на трансформацију неких антрополошких 
карактеристика (моторичких способности – експлозивне снаге) ученица млађег школског 
узраста у току једне школске године. 

МЕТОДЕ 

Узорак испитаница истраживања чине 212 ученица млађег школског узраста, старости од 9 
до 10 година, разврстаних у четири субузорка (3 експерименталне и контролна група). 
Истраживање се спровело у Нишу, у основним школама „Бубањски хероји“,”Вожд Kарађорше” и 
„Радоје Домановић“.  

Процена моторичке способности експлозивне снаге, значајне за овај програм мерења, 
спроведена је помоћу следећих мерних инструмената: 

1. Скок удаљ с места                - МСДМ 
2. Трчање 20 м из високог старта    - М20М 
3. Скок у вис с места                - МСРГ 
 
Полазећи од резултата досадашњих истраживања, до којих су у подручју моторичких 

способности дошли: Kурелић, Стојановић, Хошек, Момировић, Гредељ, Метикош, Штурм и други, 
изабран је блок параметара на који неће бити примењен посебан поступак за проверу њихових 
метријских карактеристика. Поменути аутори су проверавали метријске карактеристике код 
већине примењених параметара експерименталним поступцима, и то на узорцима испитаника 
југословенске популације (Kurelić, N. i sar., 1975). 

Истраживање је лонгитудиналног карактера у трајању од 36 недеља у оквиру кога је било 
спроведено вежбање два пута недељно у трајању од 45 минута. Наставни план и програм за 
физичко васпитање у основним школама оплемењен је имплементирањем елементима 
ритмичке, спортске и развојне гимнастике, тако да ти часови личе на спортски тренинг. 
Kонтролна група обавља редовну наставу физичког васпитања по програму Републике Србије.  
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Пре почетка експеримента је спроведено иницијално мерење моторичке способности, док је 
финално мерење спроведено на крају школске године, по завршетку експерименталног 
третмана. 

У оквиру екперимента (за све три експерименталне групе) примењене су активности опште 
физичке припреме и вежбе специфичне физичке припреме карактеристичне за спортску, 
ритмичку и развојну гимнастику, које су прилагођене узрасту и степену знања испитаника. 

У истраживању су примењени мултиваријантни поступци МАНОВА и МАНКОВА, 
униваријантне анализе АНОВА, АНКОВА и интервал поверења на разлици коригованих средина. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Мултиваријантна анализа варијансе (Табела1) утврдила је да се групе испитаница 
међусобно статистички значајно разликују тј. да у експериментални програм улазе са 
различтим моторичким способностима. 
 

Табела 1: Значајност међугрупних разлика резултата испитаница - иницијално мерење - моторички 
простор 

MANOVA n F p 

 3 4.795 .000 

     
Униваријантна анализа АНОВА (Табела 2) потврдила је статистички значајне разлике код 2 

од 3 варијабле моторичког простора експлозивне снаге испитаница пре почетка 
експерименталног програма. 
 

Табела 2: Упоредна анализа резултата испитаница у односу на појединачне варијабле моторичког 
простора на иницијалном мерењу 

ANOVA F p 

MSDM 2.344 .073 
M20M 23.828 .000 
MSRG 4.685 .004 

 
У поступку анализирања финалног стања, применом мултиваријантне анализе коваријансе 

(Табела 3) утврђено је да се анализиране групе ученица у експлозивној снази међусобно 
статистички значајно не разликују. Што значи да је и после неутрализације разлика у 
иницијалном мерењу, између анализираних група, не постоји значајна разлика у ефикасности 
експерименталних програма на трансформацију испитиваног моторичког простора 
експлозивне снаге. 
 

Табела 3: Значајност међугрупних разлика резултата испитаница у финалном стању експлозивне снаге 

 
 

  
Анализа коваријансе (АНКОВА) је доказала да не постоје статистички значајне разлике 

између ученица експерименталних и контролне групе и за сваку варијаблу за оцену моторичког 
простора експлозивне снаге.  
 

MANCOVA n F p 

 3 .597 .801 
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Табела 4: Значајност разлике између свих група испитаница у односу на поједине варијабле простора 
експлозивне снаге у финалном мерењу 

ANCOVA F p 

MSDM .426 .739 
M20M .634 .598 
MSRG 1.579 .194 

 
На основу параметара приказаних у Табели 5. и упоређивањем интервала поверења 

експерименталних и контролне групе, може се закључити да експериментални програми нису 
утицали статистички значајно на трансформацију моторичке способности експлозивне снаге. 

 
Табела 5: Ефекти примене програма спортске, ритмичке и развојне гимнастике на трансформацију 

моторичке способности експлозивне снаге испитаница 

grupe varijabla korigovane sredine interval poverenja 

I eksperim. kontrolna MSDM 121.66 118.74 -2.05 7.89 
I eksperim. kontrolna M20M 5.80 4.70 -2.15 4.34 
I eksperim. kontrolna MSRG 23.71 22.57 -.07 2.35 
II eksperim kontrolna MSDM 121.77 118.74 -2.22 8.27 
II eksperim kontrolna M20M 4.39 4.70 -3.39 2.75 
II eksperim kontrolna MSRG 23.48 22.57 -.35 2.16 
III eksperi kontrolna MSDM 119.74 118.74 -4.10 6.09 
III eksperi kontrolna M20M 4.53 4.70 -3.04 2.69 
III eksperi kontrolna MSRG 22.37 22.57 -1.41 1.00 

 
Добијени резултати показују да су примењени програми изазавали позитивне промене у 

трансформацији моторичке способности експлозивне снаге, али не и статистички значајне. За 
добијене резултате можемо да кажемо да су очекивани. Kоефицијент урођености експлозивне 
снаге је висок (.80). У спортској гимнастици експлозивна снага је потребна приликом извођења 
прескока, док је у ритмичкој гимнастици потребна код извођења скокова са великом 
амплитудом. Kако су прескоци једна од укупно четири справа на којима су испитанице прве 
експерименталне групе вежбале а већ смо претпоставили да испитанице друге 
експерименталне групе нису савладавале скокове са великим емплитудама, можемо 
претпоставити да физичке активности нису биле адекватне за трансформацију експлозивне 
снаге испитаница. Сличне резултате добили су Kinser i sar. (2008), који су спровели 
истраживање са циљем да се, применом апарата за симулацију вибрације и истезања 
мускулатуре, утиче на развој две моторичке способности, експлозивну снагу и гипкост. 
Резултати су анализирани применом прилагођених парних Boferroni т-тестова. Закључак 
аутора је да симултана вибрација и истезање може увелико да повећа флексибилност (p =0.002) 
док не мења експлозивну снагу. 

ЗАКЉУЧАК 

Иако резултати овог истраживања нису показали статистичку значајност у побољшању 
експлозивне снаге испитаница, треба истаћи да је млађи школски узраст, период сензитивног 
развоја деце, када се, активностима које се примењују у ритмичкој, спортској и развојној 
гимнастици, може утицати на јачање организма, култивисање кретања, развијање 
музикалности и стваралачке маште (Алексић, 2010). Експлозивну снагу, према неким ауторима 
најбоље је развијати у периоду од 10. до 12. године (Гужаловский, 1984, Drabik, 1996, Aleksić, 
Milenković, Karalejić, Stanković, 2013). Према Вишњићу и сарадницима (2004), тај период траје 
нешто дуже, од 10. до 13. године, а у оквиру њега најбржи развој је између 10. и 11. године. Виру 
и сарадници тврде да је период од 6. до 8, а затим и од 10. до 12. године посебно погодан за 
развој ове способности код девојчица (Viru, et al., 1998). Кукољ наводи да за експлозивну снагу 
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испољену у тесту скок у даљ постоје посебни сензитивни периоди у односу на експлозивну 
снагу испољену у другим тестовима, као што су скок у вис или бацање лопте (1кг). Осетљиви 
периоди за развој снаге која се испољава у тесту скок у даљ је од 9-10. до 12-13. и 14-15. године 
(Кукољ, 2011). Предложени експериментални програми из спортске, ритмичке и развојне 
гимнастике нису погодни за побољшање експлозивне снаге испитаница на статистички 
значајном нивоу. Значи да су спољашни фактори утицали на развој ове моторичке способности 
испитаница свих експерименталних и контролне групе. 
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INFLUENCE OF GYMNASTIC TRAINING PROGRAM ON THE DEVELOPMENT OF 
EXPLOSIVE STRENGTH 

 
Aleksić Dragana,  Aleksić Andrea, Stanković Slađana, Milenković Vesko,  

Mladenović Ćirić Ivana 
 
Abstract: In most aesthetic sports is not desirable to increase muscle strength along with an increase in muscle 
mass. Therefore, the competitive gymnastic disciplines primarily develops explosive and static strength, a load in the 
development of repetitive strength carefully dosed. Gymnasts highest level of explosive force reached between the 9th 
and 10th, and the age of. Explosive strength, as well as basic motor skills, is very complex with high inherent. 
Explosive strength is often defined as the ability to invest maximum energy in one go as fast as possible. For the 
purposes of this study, a total of 212 pupils of the third and fourth grade students from three elementary schools in 
Nis. The students were classified into four groups, three experimental and control. Experimental groups were 
implemented curriculum with the rhythmic, artystic and the development of gymnastics in physical education. The 
students in the control group was practicing physical education curriculum of the Republic of Serbia. In this study 
were used multivariate methods MANCOVA and MANOVA and univariate procedures were used ANCOVA, ANOVA 
and the the interval of entrust.. The results lead us to conclude that the experimental factor is not responsible for 
statistically significant transformation of the test area.  

Key words: experimental program, rhythmic gymnastics, artystic gymnastics, development of gymnastics, explosive 
strength. 
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Сажетак: Увод: Церебрална парализа (ЦП) се дефинише као група непрогресивних, али често променљивих 
моторичких оштећења узрокованих лезијом ЦНС-а у раним стадијумима развоја детета. Током 
рехабилитације (а ту спадају између осталог и појачане физичке активности, рекреација испорт), нека од 
ових оштећења могу се делимично ублажити, а потешкоће током свакодневног живота минимизирати. 
Метод: У раду је коришћенисторијско-теоријски приступ и дескриптивна метода, а у циљу детаљнијег 
приказа нове спортске активности намењене деци са проблемом церебралне парализе, под називом frame 
footbal тј фудбал у раму. Резултати: Frame football (фудбал у раму) је настао у Великој Британији 2013. За 
сада се овај спорт игра само на подручју Велике Британије, Ирске и Малте. Ова активност као спорт нема 
још глобално дефинисана правила, међутим, општа правила из фудбала се поштују и прилагођавају 
популацији особа са ЦП и то са оним која су захваћена већим степеном моторичких сметњи. Закључак: 
Због „младости“ овог, назваћемо спорта, непостоје научна истраживања на тему утицаја бављења овом 
физичком активношћу на антрополошки статус јединке. Могу се спроводити у Србији, уз постојање добре 
организације и воље стручњака из области физичке културе, а у сарадњи са стручњацима из области 
медицинских наука. 

Кључне речи: Frame football, церебрална парализа. 

УВОД 

Церебрална парализа (ЦП) се дефинише као група непрогресивних, али често променљивих 
моторних оштећења узрокованих лезијом ЦНС-а у раним стадијумима развоја. Иако лезија 
остаје непрогресивно, резултирајуће оштећење, неспособности и хендикеп могу бити 
прогресивни.Током рехабилитације (а спорт спада у то), нека од ових оштећења могу се могу 
делимично ублажити. Велики број особа са ЦП користи инвалидска колица, ходалице, штапове, 
штаке и друга ортопедска помагала. 

 

 
Слика 1: Класификација церебралне парализе. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=256009484
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Постоји много спортова за особе са ЦП, а на глобалном нивоу бригу о спортским 
активностима ове популације води CPISRA. Фудбал 7 је један од спортова који је у програму 
Параолимпијских игара, а играју га особе са ЦП. Међутим, овај спорт не могу да играју особе са 
тежим моторним оштећењима, па се дошло на идеју креирања новог спорта – фудбал у раму 
(eng. frame football).  

FRAME FOOTBALL - ОСНОВЕ  

Frame football је настао у Великој Британији 2013. године као део пројекта неког локалног 
клуба. Касније се у тај пројекат укљукују Sport UK и Фудбалска асоцијација Енглеске. За сада се 
овај спорт игра на подручју Велике Британије, Ирске и Малте, а шири се и на земљама 
Комонвелта.  

 
Слика 2: Играчи Coundon Court FC. 

 

Овај спорт нема још глобална дефинисана правила у броју играча, димензијама гола и 
терена, трајању игре... Али, општа правила из фудбала се поштују и прилагођавају популације 
особа са ЦП са већим моторним сметњама.  

Због „младости“ овог спорта, не постоје научна истраживања на тему утицаја бављења овом 
физичком активношћу на антрополошки статус, пре свега социјални. Оно што је неминовно, 
овај спорт није скуп и може се спроводити у Србији, уколико постоји добра организација и воља. 

 

 
Слика 3: Детаљ са тренинга/утакмице у затвореном/покривеном простору. 
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Слика 4: Детаљ са тренинга/утакмице у отвореном простору. 

ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ ЗА FRAME FOOTBALL 

Главни Frame Football реквизит је, наравно, рам. Он је дизајниран да олакша шутирање и 
контролу лопте. Нови рам Hybrid Gameframe® из компаније Quest 88 се сматра 
најоптималнијим рамом за овај спорт. Дизајниран је тако да је широке конструкције да би 
олакшао приступ и посед лопте. Ови рамови су чвршћи и снажнији захваљујући бочним 
преклопним торзионим шипкама - дизајнираним да се носи са оштријом и грубом игром. 
Снажан оквир са тврдим облачењем текстуре штити рам од гребања. Анти-транспирантна и 
анти-бактеријска трака за пријањање, дизајнирана да смањи вибрације током игре, што је од 
значаја за играче, јер имају нижи ниво статичке и динамичке равнотеже. Различите величине 
точкова омогућавају да се рам прилагоди сваком кориснику, како по морфологији, тако по стилу 
игре. Опциони подлошци за ногу служе као за помоћ играчима да одржавају боље симетрије 
тела. 

 

 
Слика 5: Рам који се рекламира на интернет страници компаније Quest 88. 

 
Поред рама, главни реквизит је лопта. Препоручује се да се користи лакша футсал лопта 

(испод 400 g). За сада нема препоручене лопте нити произвођеча који се профилисао у 
производњи лопти за овај спорт. С друге стране, Cerebral Palsy Sport предлаже следеће величине 
лопти: величина 3 за узраст од 7 до 8 година, величина 4 од 9 до 12 година, величина 5 за 
старије од 13 година. 
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FRAME FOOTBALL И ЊЕГОВО МЕСТО У БАЗИЧНОМ ФУДБАЛУ 

Иако је фудбaл најпопуларнији и најмасовнији спoрт у Eврoпи, ФИФA и УEФA уoчиле су 
oпaснoсти кoје мoгу стaјaти нa путу дaљег рaзвoјa фудбaлскoг спoртa. Уoчљив је рaзвoј нoвих 
спoртoвa кoји све више пoстaју пoпулaрни међумладим нараштајима. Секуларни трендови 
живота утичу нa смaњење интересa зa бaвљењем спoртoм уoпште, па и фудбалом. 

 
Слика 6: Лого"Grassroots Programe" (Прoгрaм бaзичнoг фудбaлa) при УЕФА. 

 
Због тога је УEФA током 2004. пoкренулa нoви прoгрaм - "Grassroots Programe" (Прoгрaм 

бaзичнoг фудбaлa). Циљ овог програма је дaље јaчaње фудбaлскoг спoртa зa чију реaлизaцију су 
нaдлежне Рaднa групa зa бaзични фудбaл и Пaнел зa бaзични фудбaл. Пoред Лиге шaмпиoнa и 
нaјвећих фудбaлских турнирa на сваком од континената, Прoгрaм бaзичнoг фудбaлa једaн oд 
нaјприoритетнијих прoгрaмa, у кoји УEФA улaже знaчaјнa средствa. Овај прoгрaм је бaзирaн нa 
систему звездицa, a члaнствo и пријем у кoнвенцију o бaзичнoм фудбaлу пoдрaзумевa најмање 
једна, а највише седам. Тoкoм УEФA Кoнференције зa председнике и генерaлне секретaре, 
oдржaне 2001. у Прaгу, уз учешће 51 члaнице УEФA, између oстaлoг реченo је дa 
„предстaвници нaциoнaлних фудбaлских aсoцијaцијa виде прoгрaм бaзичнoг фудбaлa кao 
нoсиoцa едукaтивнoг, друштвенoг и спoртскoг рaзвoјa.". Пoкренутa је кaмпaњa пoд нaзивoм 
„УEФA летo бaзичнoг фудбaлa" кoјa свaкoг летa у Eврoпи oкупи велики брoј учесникa. Пoменутa 
мaнифестaцијa је у 2008. oкупилa 4.650.000 учесникa. Још тада је био уoчљив је и пoсебaн oднoс 
УEФA-е премa oним члaницaмa кoје уживaју мaксимaлaн рејтинг у oквиру oве кoнвенције. 

УEФA је пaжљивoм aнaлизoм устaнoвилa критеријуме зa oцењивaње нaпреткa нaциoнaлних 
aсoцијaцијa чиме је уједнo трaсирaлa пут кa oствaривaњу приoритетних циљевa у oблaсти 
бaзичнoг фудбaлa у Eврoпи. Ови критеријуми уједнo служе и дa би се пенетрирaле oне oблaсти 
фудбaлскoг спoртa кoје УEФA смaтрa кључним, а то су: 

1. филoзoфијa, структурa, прoгрaми зa игрaче, прoгрaми зa тренере; 
2. прoгрaми зa oсoбе сa пoсебним пoтребaмa (два прoгрaмa зa oсoбе сa инвалидитетом + два 

друштвенa прoгрaмa); 
3. укупaн брoј регистрoвaних игрaчa (најмање 2% oд укупне пoпулaције); 
4. учешће девoјчицa и женa (мин 3% oд укупнo регистрoвaних игрaчa); 
5. прoмoтивне aктивнoсти и нaпредaк (нaјмaње 4 прoмoтивне aктивнoсти + 0,1 % рaст 

брoјa нерегистрoвaних игрaчa кoји су учествoвaли у прoмoтивним aктивнoстимa). 

Зa испуњењaвaње oд свaкoг oд нaведених критеријумa УEФA нaциoнaлним сaвезимa 
дoдељује пo једну звездицу. Нaкoн евaлуaције УEФA, oцењенo дa Фудбaлски сaвез Србије 
испуњaвa критеријуме зa пријем у члaнствo сa једнoм звездицoм. 
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Слика 7: „Пирамида“ организације фудбала и позиција базичног фудбала. 

 
Frame Football спада у програме базичног фудбала. За сада није познато, нити забележено да 

је одиграна једна утакмица, нити одржан један тренинг из овог спорта на тлу Балкана, а за 
Србију да и не говоримо. 

ЗАКЉУЧАК 

Због „младости“ овог спорта, не постоје научна истраживања на тему утицаја бављења овом 
физичком активношћу на антрополошки статус, пре свега социјални. Оно што је неминовно, 
овај спорт није скуп и може се спроводити у Србији, уколико постоји добра организација и воља. 
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FRAME FOOTBALL – THE NEW SPORT ACITIVITY FOR CEREBRAL PALSY 

CHILDREN 
 

Mitić Dragana, Kocić Jadranka, Pejčić Aleksandar, Ignjatović Elvira 

 
Abstract: Introduction: Cerebral palsy (CP) is defined as a group of non-progressive, but often variable motor 
damage caused by CNS lesions in early stages of development. During rehabilitation (and that includes, inter alia, 
increased physical activity, recreation and sport), some of these defects can be partially mitigated, and difficulties in 
their daily lives to minimize. Method: In this paper we used the historical and theoretical approach, and descriptive 
method, in order to display more detailed new sport activities for children with cerebral palsy problem, called frame 
football, however football in the frame. Results: Frame football (soccer in the frame) is created in the UK in 2013 as 
part of some local club. Later in the project took part UK Sport and the Football Association of England. For the time 
being this sport play only in Great Britain, Ireland and Malta. This activity as a sport has no global rules,however, the 
general rules of football are respected and adapt the population of persons with CP, and with those affected by a 
greater degree of motor disturbances. Conclusion: Due to the "youth" of this, we'll call the sport, there are no 
scientific studies on the impact of the exercise is physical activity to anthropological status individuals. It can be 
implemented in Serbia, with the existence of a good organization, and willingness of experts in the field of physical 
culture, and in cooperation with experts from the field of medical sciences. 

Keywords: Frame football, Cerebral palsy. 
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COBISS.SR-ID 255796748  
 
Сажетак. Вежбање са оптерећењем обухвата вежбање на справама, са теговима, експандерима или 
вежбама које користе тежину сопственог тела, са циљем развоја мисићне силе, снаге и издржљивости. 
Овом модалитету вежбања нагло је скочила популарност у последњих двадестак година. Детермината 
успешности у свим активностима које захтевају испољавање максималне мишићне силе у што краћем 
временском периоду је експлозивна снага. Проблем овог рада су истраживања објављена у периоду од 1992. 
до 2016. године у којима су проучавани ефекти вежбања са оптерећењем на експлозивну снагу код младих 
мушкараца од 19 до 25 година. Циљ рада је анализирати методе, експериментални поступак, резултате и 
закључке до којих су дошли аутори у истраживањима. Истраживањем је обухваћено преко 20 
радова. Резултати анализираних истраживања показују да се вежбање са оптерећењем показало као 
ефикасан метод за развој експлозивне снаге, када је кориштено самостално или у комбинацији са другим 
модалитетима вежбања и да долази до видљивих промена у експлозивној снази као одговор на овакав вид 
вежбања. На основу резултата анализираних истраживања приметно је да до мишићне адаптације 
долази вец након 3 недеље, али највећи број истраживања конципиран је тако да вежбање траје 8 недеља 
са учесталошћу од 2 до 3 тренинга недељно, са прогресивним поваћањем оптерећења од 50 % до 80% 1РМ. 

Кључне речи: ефекти, вежбање са оптерећењем, ексползивна снага, млади мушкарци 

УВОД  

Физичка активност представља сва кретања која повећавају енергетску потрошњу изнад 
потрошње у миру (Остојић, Стојановић, Вељовић, Стојановић, Међедовић и сар. 2009). Вежбање 
са оптерећењем (популарно али неправилно називано: тренинг снаге) обухвата вежбања на 
справама, са теговима, експандерима или вежбама које користе тежину сопственог тела, са 
циљем развоја мишићне силе, снаге и издржљивости (Игњатовић, Станковић, Радовановић, 
Марковић, и Цвећка, 2009). Тренинг за развој снаге или вежбање са оптерећењем је облик 
физичке активности који се користи за повећање моторичких способности и повећање 
способности савладавања отпора. Повећањем мишићне силе, очекује се и повећана успешност у 
извођењу моторичких задатака, што зависи од специфичности и координационе сложености 
задатака. Управо вежбање са оптерећњем из тих разлога представља један од 
најтрадиционалнијих, тј. најчешће примењиваних, али и најефикаснијих метода за јачање 
мишића. Уколико се вежбање са оптерећењем изводи са великим оптерећењем, то представља 
класичан тренинг за повећање мишићне силе.  

Постигнуће и напредак код вежбања са оптерећењем је динамички процес који захтева 
праћење прописаног плана вежбања, евалуацију тренажног процеса, као и пажљив развојни пут 
ка постављеним циљевима. Процес започиње дефинисањем индивидуалних потреба појединца 
и постављањем крајњег циља. Укључује план мишића које је потребно тренирати, како избећи 
повреде, утврдити метаболичке карактеристике, итд. (Kraemer & Ratamess, 2004).  

Бјелица (2006) истиче да када је доминантна моторичка способност експлозивна сила, па је 
главни задатак вежбања да се уз одржавање технике кретања на највишем нивоу подигне и 
експлозивна сила на највиши ниво. Експлозивна снага се испољава у готово свим спортским 
активностима и представља способност улагања максималне енергије у један покрет за што 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255796748
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краћи временски период (Kraemer & Newton, 1994). Fleishman (преузето од Курелић, 
Момировић, Стојановић, Штурм, Радојевић, и Вискић-Шталец, 1975), експлозивну снагу 
дефинише као способност да се максимум енргије уложи у један једини експлозивни покрет.  

Да би се утврдило да ли теоријски оквир вежбања са оптерећењем има упориште у пракси и 
код популације младих мушкараца, обављена је је критичка анализа и еволуација материјала 
који су објављивани у периоду од 1992. до 2016. године, у којима су проучавани ефекти вежбања 
са оптерећењем на експлозивну снагу (код младих мушкараца од 19 до 25 година). 

МЕТОДЕ 

У циљу прибављања што квалитетније грађе која ће ићи у прилог и оправдати избор теме 
чланка, претраживање радова извршено је у великом броју електронских база података: 
KOBSON, EBSCO, PubMed, ScienceDirect, SCIndex и Google Академик. Прегледани су радови који су 
објављени у периоду од 1992. до 2016. године. Истраживањем је обухваћено преко 20 радова на 
која су обухватила популацију мушкараца од 19 до 25 година. Претраживање је урађено 
комбинацијом термина везаних за подручје вежбања са оптерећењем и испољавања 
експлозивне снаге младих мушкараца. Да бисмо добили радове везане за ову тему, 
претраживање је било ограничено на следеће кључне речи: „вежбање са оптерећењем“, „млади“, 
„студенти“, „мушкарци“, „ефекти“, „експлозивна снага“, тј. комбинација наведених кључних речи 
на енглеском језику. Релевантне студије су добијене након детаљног прегледа и након 
испуњавања критеријума за укључивање. Студије укључене у ову анализу су лонгитудиналне. 
За анализу добијених података примењена је дескриптивна метода. 

ДИСКУСИЈА  

Полазећи од резултата прегледаних истраживања, јасно је да су у вежбању снаге кориштени 
разноврсни модалитети вежбања, који су у мањој или већој мери доводили до промена у 
мишићном потенцијалу. Фокус ове анализе се односи пре свега на ефикасност вежбања са 
оптерећењем. Сва истраживања су заснована на оргиналним тренажним програмима који су за 
циљ углавном имали проналажење најадекватнијег стимуланса за увећање мишићног 
потенцијала. Пограми вежбања приказаних истраживања су углавном трајали осам недеља 
(Housh, Housh, Johnson, & Chu, 1992; Aarskog, Wilhelmsen, Skogen, & Bjordal 2012; Hong, A. Hong, S., 
& Shin, (2014;), али до промена у мишићном потенцијалу је долазило и код вежбања која су 
трајала краћи временски период (Young & Bilby, 1993; Seynnes, Boe &Narici, 2007; Schilling, 
Murphy, Bonney, & Thich, 2013; Sáez de Villarreal, Requena, Izquierdo, & Gonzalez-Badillo, 2013). До 
мишићне адаптације долази већ након три недеље вежбања (Seynnes et al., 2007), што је раније 
него што се сматрало.  

Великим бројем истраживања је потврђено да се вежбање са оптерећењем показало као 
ефикасан метод за развој мишићног потенцијала (Moss, Refsnes, P. E., Abildgaard, A., Nicolaysen, & 
Jensen, 1997; Noóbrega, Paula, & Carvalho, 2005; Seynnes et al., 2007; Alcaraz Perez-Gomez, 
Chavarrias, & Blazevich, 2011; Hong, A. et al.,2014;) када је кориштено самостално, али и у 
комбинацији са другим модалитетима вежбања (Noóbrega et al.,2005; Alcaraz et al., 2011). 

Није утврђено да вежбање изометријске издржљивости има предности у односу на 
изотонично вежбање, и обратно, показала је студија коју су спровели Schilling, et al. (2013), иако 
долази до напретка. Десет нетренираних студената насумично су подељени у две групе по пет. 
Једна група је радила изометријску издржљивости, а друга изотонично вежбање снаге. За 
процену експлозивне снаге кориштени су тестови тест чучаљ и тест потиска са клупе.  

До већег напретка након двадесетонедељног вежбања долази због ниских вредности на 
иницијалном мерењу. Повећање за тест потиска са груди износило је 25%, а за тест чучањ и 
преко 50% (Fulton, 1992). Студенти кошаркаши су учествовали у специјално дизајнираном 
програму вежбања, конципираним специјално за ову прилику, а спроведен је у паузи између две 
сезоне. У току периода спровођења експерименталног програма, учесници су вежбали 5 пута 
недељно.  
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Циљ студије коју су спровели Станковић и Херодек (2002) био је да се утврди прецизнија 
структура развоја експлозивне снаге доњих екстремитета. На узорку испитаника од 80 
студената Факултета физичке културе у Нишу, извршили су мерења максималног потиска 
ногама и скока у даљ из места. У варијаблама, којима је процењивана експлозивна снага доњих 
екстремитета добијена је статистички значајна разлика у две од четири варијабле, чиме је 
утврђена прецизнија структура развоја експлозивне снаге доњих екстремитета. 

Мишићна хипертрофија као одговор на вежбање са оптерећењем високог интезитета је 
слабо испитивана и објашњена, сматрали су истраживачи Seynnes, et al., (2007), што је био повод 
да спороведу истраживање о најранијим променама у величини вежбаних мишића и промени 
грађе мишића које се дешавају као реакција на вежбање. Током 5 недеља, три пута недељно, 7 
младих мушкараца, вежбали су опружање ногу. Судија је утврдила да до мишићне адаптације 
долази већ након 3 недеље вежбања, што је раније него што се претходно сматрало. 

Да ли приликом вежбања са оптерећењем користити спорији или бржи ритам избачаја и 
спуштања испитли су Станковић, Бубањ, Херодек, Бубањ, Марковић и Нејић (2009). До промена 
у експлозивној снази долази и после споријег и после бржег ритма избачаја и спуштања терета, 
тако да се препоручује спорији избачаји због мањег утрошка енергије. Young & Bilby (1993) су 
такође испитивали разлику у брзим и спорим концентричним покретима и дошли су до 
закључка да оба начина вежбања имају сличне ефекте на хипертрофију мишића. Закључили су 
да брзе концентричне контракције имају дупло веће побољшање у максималној стопи развоја 
силе у односу на споре, док споре мишићне контракције имају дупло веће побољшање у 
апсолутној изометријској снази у односу на испитанике који изводе брзе концентричне 
контракције. 

Различити програми вежбања побољшавају експлозивну снагу код рекреативно активних 
здравих младих особа, без значајне разлике између програма вежбања. Били су закључци 
студије коју су спровели Aarskog, Wisnes, Wilhelmsen, Skogen & Bjordal (2012). Експериментални 
програм је трајао 8 недеља. Вежбали су два пута недељно. 

Да ли користити комбиновани тренинг ( више типова вежбања) или користити само један 
тип вежбања за побољшање експлозивне снаге, испитивали су Sáez de Villarreal, et al., (2013). 
Најсврсисходнији тип вежбања показао се комбиновани тренинг, који има дупло виши прираст 
у параметрима за процену експлозивне снаге у односу на појединачне типове вежбања.  

Да ли долази до хипертрофије код тренираних екстремитета приликом изокинетичког 
вежбања је питање на које је студија коју су спровели Housh, et al., (1992) пробала да одговори. 
На узорку испитаника од 13 нетренираних студената, просечне старости 25,1 +/- 6.1 који су 
изводили 6 серија по десет понављања екстензије и флексије, три пута недељно, у року од 8 
недеља, показали су значајну хипертрофију у свим тренираним групама мишића. 

Да ли користити тренажна оптерећења од 90%, 35% или 15% од 1РМ и која су најефикаснија 
за промене код експлотивне снаге, испитивали су Moss, Refsnes, Abildgaard, Nicolaysen & Jensen 
(1997). Утврђено је да највише ефекта има вежбање при оптерећењу од 90%, затим од 30% и на 
крају од 15%. 

Побољшање у мишићној снази и издржљивости зависи директно од физичког вежбања са 
оптерећењем, а не од генетских фактора везаних за неуро-мишићна влакна у мишићном ткиву. 
Вежбање са отерећењем побољшава мишићну снагу и издржљивост студената и ова 
побољшања су без обзира на цилијарни неуротропскои фактор (Hong, A., Hong, S., & Shin, 2014). 

Утицај вежбања са оптерећењем и вежбања за повећање гипкости на моторичке 
способности, у току дванаестонедељног програма вежбања, проучавали су Noóbrega, et al., 
(2005) на популацији здравих младића (n=43). Испитаници су били распоређени у 4 групе и 
радили су различите модалитете вежбања два пута недељно. Резултати су показали да је 
најефикаснији програм вежбање за повећање гипкости и снаге био тај где је комбиновано 
вежбање са оптерећењем и вежбе гипкости, за разлику од друга два програма која су имала 
оивећање резултата само у снази, односно гипкости. 
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Постоје различити модалитети вежбања са оптерећењем, као ефикасан метод за унапређење 
снаге показале су се мануелне вежбе са оптерећењем и то за побољшање кондиције и 
припремљености код нетренираних младих мушкараца (Dorgo, King & Rice 2013). Мишићна 
снага код испитаника процењивана је на основу тестова 1RM потиска са клупе и 1RM чучањ. 

Којих принципа и законитости се треба придржавати приликом програмирања тренига 
снаге за нетрениране жене и мушкарце и како реагују на исти био је задатак који је требала да 
покаже прегледна студија коју су спровели Holloway & Baechle (1992). Закључено је да жене и 
мушкарци имају сличан одговор на тренинг снаге из својих нетренираних полазних основа. 
Жене су у апсолутним вредностима за око 2/3 слабије од мушкараца и у просеку имају мања 
тела од мушкараца. Имају мању величину мишићног ткива, и мање појединачних мишићних 
влакана. Међутим, женско мишићно ткиво је сличне снаге као и мишићно ткиво мушкараца, а 
постоје неке студије које су показале да је пропорционално повећање мишићних влакана, 
тонуса и хипертрофије слично за оба пола у односу на стање пре вежбања. Осим индивидуланог 
приступа тренингу односно прилагођавања обима и интезитета за сваког појединца 
индивидуално, нама других препорука нити доказа да тренинг снаге за жене треба да се 
разликује у односу на тренинг снаге за мушкарце. Мушкарци и жене разликују се углавном у 
свим мереним антропометријским димензијама, анаеробној моћи, телесној композицији и 
експлозивној снази (Mayhew & Salm, 1990). 

Кружно вежбање високог интезитета има сличне адаптивне карактеристике као и 
традиционални начин вежбања са оптерећењем. Користећи краће паузе за одмор током 
вежбања, осим адаптивних промена долази и до смањења поткожног масног ткива, за разлику 
од везбања на традиоционални начин где долази углавном само до промена у мишићном 
потенцијалу. (Alcaraz, et al., 2011). 

ЗАКЉУЧАК 

Вежбање са оптерећењем представља адекватан стимулус за увећање мишићног 
потенцијала, а показује и извесне предности над осталим типовима вежбња, закључак је ове 
анализе. Вежбање са оптерећењем користи се не само као метода за развој снаге. Са сигурношћу 
се може рећи да се данас користи као додатно вежбање у готово свим спортским активностима 
и може се комбиновати са другим модалитетима вежбања. У свим студијама у којима је 
примењивано, потврђена је његова ефикасност у смислу адаптивних промена на мишићима. 
При вежбању са оптерећењем долази до значајне хипертрофије мишића, која је најдрастичнија 
код нетрениране популације као и код особа чији су параметри за праћење промена у 
мишићном потенцијала на ниском полазном нивоу. Хипертрофија и напредак директно зависе 
од вежбања, не и од генетских фактора. Значајно побољшање у експлозивној снази веће је 
приликом вежбања са високим интезитетом. У зависности од циља програма вежбања могу се 
примењивати брзе или споре мишићне контракције, а због мањег утрошка енергије, 
препоручљива је спора мишићна контракција.  
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THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE WITH RESISTANCE ON THE EXPLOSIVE 

STRENGTH OF YOUNG MEN – REVIEW ARTICLE 
 

Radenković Oliver, Kahrović Izet, Murić Benin, Milić Vladan, Bejtić Sanija 

 
Abstract: Exercise with resistance includes exercise on machines, exercise with weights, expanders or exercises that 
use your own body weight, with the aim of developing muscular strength, power and endurance. This modality of 
exercise suddenly increased popularity in the last twenty years. What determines success in all activities that require 
the maximum expression of muscle strength in the shortest possible period of time is explosive strength. In this paper 
the subject of the studies published in the period from 1992 to 2016 in which they studied the effects of resistance 
exercise on explosive strength in young men aged 19 to 25. The aim of the paper is to analyze the methods, 
experimental procedure, results and conclusions reached by the authors of the studies. This study included more than 
20 papers. The results of the analyzed studies show that exercise with resistance proved to be an effective method for 
developing explosive strenght, when used alone, or in combination with other modalities of exercise that leads to 
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visible changes in an explosive strenght as a response to this tipe of exercise. On the basis of the results of the 
analyzed research it is obvious to muscular adaptation comes after only three weeks, but most studies is designed to 
exercise lasts for 8 weeks, with a frequency of 2 to 3 sessions per week, with progressive loads of 50% initially up to 
80% of 1RM. 

Key words: effects, exercise with resistance, explosive strenght, young men. 
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Сажетак: Равнотежа се сматра важним аспектом моторике свих живих људи приликом извођења разних 
свакодневних активности. Услови који су наметнути на скијашкој стази у великој мери диктирају скијашу 
сталне промене равнотежног положаја. Од свих тестова статичке равнотеже најпоузданијим показао се 
тест на платформи за мерење силе ставом на једној нози. Хипотеза је да се очекује добијање 
статистички значајних разлика у тесту равнотеже на платформи за мерење силе, са отвореним и 
затвореним очима, у корист испитаника који су завршили почетни и напредни курс скијања. 
Истраживањем ће бити обухваћено 30 испитаника који су подељени у једну експерименталну (Н=15) И 
једну контролну групу (Н=15). Узорак експерменталне групе су студенти Факултета за спорт И физичко 
васпитање који су завршили напредни и почетни курс скијања док су узорак контролне групе студенти 
који нису похађали курсеве скијања. Да би се проценило да ли учење скијања има утицај на статичку 
равнотежу користиће се Верниер платформа за мерење јачине. Испитаник изводи тест статичке 
равнотеже ставом на једној нози, руке слободне поред тела. Када је студент спреман, подаци се 
прикупљају 10 секунди уз помоћу апликације (Logger Pro) на рачунару који је повезана са платформом. Како 
се студент помера напред и назад да би задржао стање стабилног равнотежног положаја, вредности у 
апликацији, која је повезана са платформом, ће се повећавати и смањивати. Исти тест се онда понавља и 
са затвореним очима, и то у оба случаја на доминантној нози. Анализа резултата биће утврђена 
налажењем стандардне девијације силе током теста. У овом случају, стандардна девијација силе је мера 
тога колико је тешко или лако за студента да одржи равнотежу. Добијени резултати свих тестова 
обрађени су поступцима дескриптивне статистичке анализе. Ниво статитистичке значајности био је на 
нивоу р<0.05. Тестирањем разлика између аритметичке средине применом т – теста за мале независне 
узорке добијени су следећи резултати: утврђена је статистички значајна разлика у тесту статичке 
равнотеже на једној нози са отвореним очима; код теста статичке равнотеже на једној нози са 
затвореним очима није утврђена статистички значајна разлика. Из свега наведеног може се доћи до 
закључка да програмирани процес учења и примењена средства за савладавање алпске скијашке технике 
која се плански и систематски користе, очигледно утичу на развој статичке равнотеже што омогућава у 
скијању заузимање и задржавање стабилног положаја равнотеже на скијама, као и повратак у положај 
стабилне равнотеже ако је нарушена.  

Кључне речи: скијашки рекреативци, платформа за мерење силе, тест равнотеже са отвореним и 
затвореним очима. 

УВОД 

Равнотежа је фундаментална способност људског кретања. Сматра се важним аспектом 
моторике свих људи приликом извожења разних свакодневних активности, које се постижу 
комплексним процесом комбиновања сензорних информација од стране очију, средњег уха и 
рецептора лоцираних у тетивама и мишићима. Услови који су наметнути на скијашкој стази у 
великој мери диктирају скијашу сталне промене равнотежног положаја.  

За разумевање појма равнотеже, у механици, битни су појмови тежиште тела и површина 
ослонца. Тежиште тела је најважнија фигуративна тачка која репрезентује положај целог тела, а 
тиме и његово кретање, механичке величине које то кретање описују итд. Површина ослонца 
представља површину ограничену линијом која спаја све спољне ивичне додирне тачке тела са 
подлогом. Класификација равнотежних положаја локомоторног апарата врши се узимањем у 
обзир чињенице да већину положаја тела човек одржава активним мишићним силама. Стога се 
положај стабилне равнотеже дефинише као положај коме без промене површине ослонца тело 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255803148
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може својим унутрашњим силама да се одупре спољним силама које теже да га изведу из тог 
положаја, док се положај лабилне равнотеже дефинише као положај у коме тело не може да се 
одупре спољним силама, већ га мења под његовим дејством (Jarić, 1997). Из свега наведеног 
може се доћи до закључка да добро развијена равнотежа омогућава у скијању заузимање и 
задржавање стабилног положаја равнотеже на скијама, као и повратак у положај стабилне 
равнотеже ако је нарушена. 

Стабилност је обично дефинисана као статичка и динамичка. Један од најчешће коришћених 
тестова за процену статичке равнотеже је Фламинго тест, који је једноставан за извођење, не 
захтева много средстава и погодан је за масовно истраживање. Без обзира на високу доступност 
овог теста, лоша сензитивност је забележена у тесту младих здравих људи, због великог броја 
испитаника који су постигли најбољи могући резултат чини га недевољно поузданим за 
тестирање рекреативаца и спортиста (Sarabon et al., 2007). 

У лабораторијским условима у почетку су коришћени механички или магнетски уређаји 
повезани са струком или регијом око кука (Lord et al., 1991). Данас најчешћи уређај је платформа 
силе која мери центар притиска целог тела, за разлику од претходнох уређаја који мере само 
неки сегмент. Мерење центра притиска током разних задатих услова при стајању, као што су 
стајање на једној или обе ноге, може бити изведено коришћењем наведене платформе. Утврђен 
је бољи резултат, у овом тесту, приликом задржавања равнотеже са отвореним у односу са 
затвореним очима (Hrysomallis et al., 2006). Њихања тела која узрокује гравитација мере се на 
платформи која очитава податке на апликацији на рачунару. Обрада и процесирање њихања 
центра притска је најважнији део теста. Углавном, произвођачи платформе нуде и софтвер за 
обраду података, али ипак треба водити рачуна о фреквенцији узорка приликом тестирања. Чак 
има и истраживања која потврђују поузданост теста статичке равнотеже код спортиста на 
платформи силе и то у тесту са отвореним и затвореним очима. Што га чини подесним тестом 
статичке равнотеже у тестирању спортиста (Quatman-Yates et al., 2013). 

Што се тиче истраживања равнотеже код скијаша почетника, утврђено је да додатни 20-о 
минутни тренинг равнотеже, као део алпске ски школе, на равнотежној платформи у скијашким 
чизмама, доводи до боље успешности у два теста агилности у ски чизмама, као и у слалом 
дисциплини (Malliou et al., 2004). Такође је утврђено да процес учења основа алпског скијања 
има позитиван утицај на развој динамичке равнотеже (Wojtyczek et al., 2014). Истраживано је и 
да испитаници који су тестирани тестом за процену равнотеже, значајно имају повезаност 
усвојеног скијашког знања и резултата у тесту равнотеже. (Cigrovski et al., 2016). Међутим, 
одређене студије показале су да скијаши који се такмиче имају сличне или лошије резултате у 
статичкој и динамичкој равнотежи у односу на рекреативце (Hrysomallis, 2011). Ови 
контрадикторни резултати могу бити узроковани коришћењем непоузданих и не специфичних 
тестова равнотеже. Такође је могуће да највећи утицај на равнотежу има почетно скијашко 
знање. С обзиром да у претходним истраживањима доминирају тестови динамичке равнотеже, 
који имају већу или мању утврђену поузданост, а да се као најчешће коришћени и мајпоузданији 
међу тестовима равнотеже показао тест статичке равнотеже на платформи силе, најбољи је за 
утврђивање стања равнотеже на које је утицало скијашко знање код рекреативаца. У складу са 
наведеним чињеницама циљ студије је да утврди да ли скијашко знање утиче на развој статичке 
равнотеже помоћу теста на платформи силе, на доминантној нози са отвореним и затвореним 
очима, као и разлику између теста равнотеже са отвореним и теста са затвореним очима, 
независно од скијашког стажа. Из наведених циљева проистичу слдеће хипотезе: Х1 – Очекује се 
добијање статистички значајних разлика између теста равнотеже са отвореним очима и теста 
равнотеже са затвореним очима, независно од скијашког стажа. Х2 – Очекује се добијање 
статистички значајних разлика у тесту равнотеже у корист испитаника који су завршили 
почетни и напредни курс скијања. Х2.1 – Испитаници који су завршили почетни и напредни курс 
скијања имаће боље резултате у тесту статичке равнотеже са отвореним очима. Х2.2 – 
Испитаници који су завршили почетни и напредни курс скијања имаће боље резултате у тесту 
равнотеже са затвореним очима. 
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МЕТОДЕ 

Истраживањем је планирано учествовање 30 испитаника (студенти Факултета спорта и 
физичког васпитања Универзитета у Нишу), од тога 15 студената који су завршили почетни и 
напредни курс скијања и 15 студената који нису похађали курсеве скијања. Испитаници морају 
бити физички здрави и без икаквих обољења и повреда. Испитаници су подељени у једну 
експерименталну (N=15) и једну контролну групу (N=15). Узорак експерименталне групе су 
студенти који су завршили наведене курсеве алпског скијања, што се може сматрати довољним 
за утицај специфичних активности у скијању на развој статичке равнотеже. Узорак контролне 
групе су студенти који нису похађали курсеве скијања. Мерења су била обављена на Факултету 
спорта и физичког васпитања у Нишу.  

Да би се проценило да ли учење скијања има утицај на статичку равнотежу користиће се 
„Верниер“ платформа силе. Студент изводи тест статичке равнотеже ставом на једној нози, руке 
слободне поред тела. Када је студент спреман, подаци се прикупљају 10 секунди уз помоћ 
апликације „Логер Про“ на рачунару који је повезан са платформом. Како се студент помера 
напред и назад да би задржао стање стабилног равнотежног положаја, вредности у апликацији, 
која је повезана са платформом, ће се повећавати и смањивати. Исти тест онда се понавља и са 
затвореним очима. У оба случаја, и са отвореним и са затвореним очима тест ће се примењивати 
на доминантној нози испитаника. 

Анализирање резултата студената одређује се кретањем силе напред и назад током сваког 
теста равнотеже. Најлакши начин за утврђивање је налажење стандардне девијације силе током 
теста. Стандардна девијација нам говори колико је мерење далеко од средње вредности. У овом 
случају, стандардна девијација силе је мера тога колико је тешко или лако за испитаника да 
одржи равнотежу. Наведено мерење стандардне девијације лако се добија помоћу већ наведе 
апликације која приказује кретање силе на платформи. Пошто већа стандардна девијација 
значи веће кретање тела, то подразумева лошији резултат. То значи да испитаник који има 
мању стандардну девијацију има у ствари бољи резултат у тесту.  

Након што се подаци прикупе, у случају тестирања прве хипотезе (Х1) користиће се зависни 
т – тест, док у случају тестирања друге хипотезе (Х2), и то у оба теста посебно, користиће се 
независни т – тест.  

Узорак варијабли обухватао је:  
- у тестирању прве хипотезе - тест статичке равнотеже са отвореним очима (Dom_open), тест 

статичке равнотеже са затвореним очима (Dom_close ),  
- у тестирању друге хипотезе : за утврђивање разлика у тесту равнотеже са отвореним очима 

(Dom_open): упоређивани су испитаници у узорку две варијабле, они који су похађали курсеве 
скијања (Dobri skijaši) они који нису похађали курсеве (Neskijaši); за утврђивање разлика у тесту 
за затвореним очима (Dom_close): упоређивани су исти испитаници у узорку две варијабле, они 
који су похађали курсеве скијања (Dobri skijaši) они који нису похађали курсеве (Neskijaši). 

Добијени резултати свих тестова обрађени су поступцима дескриптивне статистичке 
анализе (средња вредност (Меаn)), стандарна девијација (Std.Deviation), минимална (МIN) и 
максимална вредност (МАХ). У случају тестирања прве хипотезе (Х1) користиће се зависни т – 
тест, док у случају тестирања друге хипотезе (Х2), и то у оба теста посебно, користиће се 
независни т – тест. Ниво статистичке значајности је био на нивоу р<0.05. Сви статистички 
тестови су били обрађени коришћењем SPSS 17.0 програма (SPSS INC, Chicago, IL). 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Табела 1: Резултати основних дескриптивних показатеља код студената који су завршили почетни и 
напредни курс скијања 

  N Min. Max. Mean Std. Dev. 

Dom_open 15 9,9 38,2 22,400 6,4831 

Dom_close 15 25,1 76,3 41,680 13,7890 
 

Табела 2: Резултати основних дескриптивних показатеља код студената који нису завршили почетни и 
напредни курс скијања 

  N Min. Max. Mean Std. Dev. 

Dom_open 15 10,2 28,9 17,500 4,8596 

Dom_close 15 19,6 74,0 42,387 14,2244 

 

Табела 3: Резултати парцијалне статистичке разлике тестираних група разлика између теста равнотеже 
са отвореним очима (Dom_open) и теста равнотеже са затвореним очима (Dom_close), независно од 

скијашког стажа - (Т-тест) 

  Mean Mean Mean Diff. t-value Sig. 

Dom_open Dom_close 

DOM 19,950 42,033 -22,08 -8,825 ,000 

 

Табела 4: Резултати парцијалне статистичке разлике тестираних група разлика између испитаника који 
су завршили почетни и напредни курс скијања (Dobri skijaši) и испитаника који нису похађали наведене 

курсеве (Neskijaši) - (Т-тест) 

  Mean Mean Mean Diff. t-value Sig. 

Dobri skijaši Neskijaši 

Dom_open  22,400 17,500 4,9000 2,342 ,027 

Dom_close  41,680 42,387 -,7067 -,138 ,891 

 
Тестирањем разлика између аритметичке средине применом студентовог т - теста за мале 

зависне узорке добијени су следећи резултати: Испитаници су имали статистички боље 
резултате у тесту равнотеже са отвореним очима у односу на тест равнотеже са затвореним 
очима. Као што је већ наведено у претходном поглављу, очекивано бољи резултат је мања 
стандардна девијација, што се испитиници остварили у првом тесту (тесту равнотеже са 
отвореним очима). Тиме је у потпуности прихваћена постављена хипотеза Х1. 

Тестирањем разлика између аритметичке средине применом студентовог т - теста за мале 
независне узорке добијени су следећи резултати: Испитаници, који су завршили почетни и 
напредни курс скијања (Dobri skijaši), имали су статистички лошије резултате од испитаника 
који нису похађали наведене курсеве скијања (Neskijaši) у тесту равнотеже са отвореним очима 
(Dom_open). Тиме се постављена хипотеза Х2.1 одбацује, јер је захтевала бољи резултат (мању 
стандардну девијацију у тесту равнотеже) испитаника који су завршили већ поменуте курсеве 
скијања (Dobri skijaši); Код теста равнотеже са затвореним очима (Dom_close), није било 
статистички значајних разлика између анализираних група испитаника. Тиме се одбацује 
хипотеза Х2.2, и с обзиром да нису доказане хипотезе Х2.1 и Х2.2 тиме се у потпуности одбацује 
целокупна хипотеза Х2. То управо потврђује нејасноће и недоследности код већ постојећих 
истраживања у утицају скијашког рекреативног знања на статичку равнотежу. 
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ЗАКЉУЧАК 

Статистичком обрадом података омогућено је да се утврде релације између параметара који 
дефинишу алпско скијашко знање и статичку равнотежу. Израчунати су основни дескриптивни 
статистички параметри испитиваних група испитаника у тестовима статичке равнотеже, као и 
статистичка значајност разлика средњих вредности испитиваних варијабли између 
упоређиваних узорака, помоћу SPSS програма. Применом т - теста за зависне, а потом и 
независне узорке, између експерименталне и контролне групе утврђени су нивои скијашког 
знања у наведеним тестовима 

Програмирани тренажни процес и примењена тренажна средства која се плански и 
систематски користе у алпском рекреативном скијању, очигледно немају довољан утицај на 
статичку равнотежу. Статичка равнотежа, као део моторичке способности, је доста неистражено 
подручје и вероватно под великим утицајем генетског наслеђа, па се не може битније мењати 
ни у специфичном кретању какве нам задаје скијашка стаза. 

Треба споменути да су се приликом истраживања, тестирањем испитаника, а посебно оних 
који нису завршили кусеве алпског скијања, мериоци и тренери који су укључени у рад, 
сусретали са одређеним проблемима при реализацији тестова. Главни проблем била је 
мотивација. Приликом тестирања посебна пажња мора се усмерити на прилагођавање 
потребама и менталним способностима испитаника, посебно када је у питању контролна група. 

У правцу будућих истраживања и евалуације рада карате клуба, неопходно је наставити са 
праћењем развоја равнотеже, као целокупне моторичке способности (Мalina, 2003), тестираних 
испитаника, како би се у континуитету увиделе одређене законитости и могућности утицања 
на равнотежу (Кејн, 1984). 
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THE EFFECT OF ALPINE SKIING KNOWLEDGE ON STATISTIC BALANCE 

 
Arsenijević Radenko 

 
Abstract: The balance is considered to be an important aspect of motor functions of all living humans in performing 
various daily activities. The conditions imposed on the slopes largely dictate the skier's constant changes in the 
equilibrium position. Out of all tests of static balance the most reliable test proved to be the force plate stance on one 
leg test. The hypothesis is that what is expected is to obtain a statistically significant difference in the balance test on 
the force plate, with open and closed eyes, for the benefit of participants who completed the initial and advanced 
skiing course. The study will include 30 human subjects which will be divided into an experimental (N = 15) and a 
controlled group (N = 15). The sample in experimental group are students of the Faculty of Sport and Physical 
Education who have completed the advanced and the skiing course for beginners while a sample in the controlled 
group are students who did not attend skiing courses. In order to assess whether learning how to ski has an impact 
on the static balance the Vernier force plate will be used for measuring intensity. The human subject performs a test 
of static balance on one leg stance, hands free next to the body. When the student is ready, the data will be collected 
for 10 seconds with the help of application (Logger Pro) on a computer that is connected to the platform. As the 
student moves back and forward to maintain a stable state of balanced position, the value measured by the 
application, which is connected to the platform, will increase and decrease. The same test is then repeated with 
closed eyes, and in both cases on the dominant leg. Analysis of the results will be determined by finding the standard 
deviation of force during the test. In this case, the standard deviation of force is a measure of how difficult or easy is 
for a student to maintain balance. The obtained results of all the tests were analyzed using descriptive statistical 
analysis. The level of statistical significance was at the level of p <0.05. By testing differences between the arithmetic 
ambience using the t - test for small independent samples the following results were obtained: a statistically 
significant difference in the test of static balance on one leg with your eyes open; the test of static balance on one leg 
with your eyes closed, a statistically significant difference was not found. From all the above one can come to 
conclusion that the programmed learning process and the means used to overcome the alpine ski technique which 
are deliberately and systematically used, apparently affect the development of static balance which allows holding a 
stable balanced position on the skis, as well as the return to the position of stable balance if it is violated. 

Key words: recreational skiiers, force plate, balance test with open and closed eyes. 
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Sažetak: Sprovedeno je transverzalno istraživanje, koje je imalo za cilj da ispita razlike u zastupljenosti deformiteta 
kičmenog stuba kod dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine (Bosna i Hercegovina). Uzorak ispitanika 
činilo je 140 dečaka mlađeg školskog uzrasta, koji su podeljeni u dva subuzorka, jedan su činili dečaci iz Foče, i to 
njih 65, a drugi su činili dečaci iz Bijeljine, njih 75. Istraživanje je realizovano u školskoj 2016/2017., a svi ispitanici 
su u trenutku merenja pohađali drugo polugodište drugog razreda osnovnih škola „Jovan Dučić“ iz Bijljine i „Sveti 
Sava“ iz Foče. Za analizu zastupljenosti deformiteta kičmenog stuba kod analiziranih dečaka korištena je jedna od 
najsavremenijih kompjuterskih metoda koja u 3D formatu meri zakrivljenost kičmenog stuba Win Spine Pointer 
Zebris Medical. Analiza dobijenih rezultata je pokazala da ne postoje statistički značajne razlike u zastupljenosti 
deformiteta kičmenog stuba između dečaka iz Foče i Bijeljine. 

Ključne reči: Deformiteti kičmenog stuba, mlađi školski uzrast, dečaci. 

UVOD 

Evidentno je da sa porastom standarda i tehničkih dostignuća dolazi do smanjenja fizičkih 
aktivnosti savremenog čoveka od rođenja do pozne starosti. Smanjenom kretanju najviše kod dece 
doprinose: televizija, kompjuteri, prevozna sredstva, liftovi u zgradama i mnoga druga tehnička 
pomagala savremenog čoveka. Današnja deca se sve manje igraju, manje upražnjavaju različite 
sportske igre napolju, samim tim skoro da i nemaju fizičku aktivnost, iako su dnevne potrebe za 
fizičkom aktivnošu po preporukama (WHO) minimum jedan sat dnevno, oni sve više provode vreme u 
pasivnom položaju, sedeći ili ležeći (Cvetković & Perić, 2009). Ubrzan rast i razvoj kod dece, 
hipokinezija kao i određenji spoljašnji faktori poput uslova u školi, ishrane, video igrica, preterano 
zaštitničke uloge roditelja, uslova odrastanja, dovede do slabljenja celokupnog mišićnog sistema a 
preko mišića do specifičnih poremećaja u smislu lošeg položaja, određenih posturalnih poremećaja i na 
kraju pojavljivanja fizičkog deformiteta (Bogdanović, 2008). Prevalenca deformiteta kičmenog stuba 
kod dece mlađeg školskog uzrasta kreće se od 20% do 51% (Viry, Creveuil, Marcelli, 1999; Balague, 
Troussier, Salminen, 1999; Olsen et all., 1992; Taimela, Kujala, Salminen, Viljanen, 1997). Uzroci koji 
doprinose pojavi deformiteta kao najučestaliji pominju su dugotrajna nepravilna sedenja, neispravan 
položaj kičme i slabost abdominalnih mišića (Balague, Troussier, Salminen, 1999; Cardon, Balague, 
2004). Pored navedenih uzročnika, i gojaznost ima velike zasluge za pojavu posturalnih poremećaja jer 
dovodi do promena na lumbalnom delu kičme i donjim ekstremitetima (Sa Pinto, Barros, Radu, Villares, 
Lima, 2006). 

Međutim, mnogi poistovećuju loše držanje sa deformitetima kičmenog stuba. Kod skolioze, kifoze i 
lordoze dolazi do promena na koštano-vezivnom sistemu, dok je loše držanje posledica slabih mišića 
kod dece ili mišićnog disbalansa (Jevtić, 2016). Negativne promene, prvo se odražavaju na mišiće, 
zatim ligamente, pa na kraju koštani sistem (Babjak, 1984). Period odrastanja je od ključnog značaja za 
stvaranje pozitivne svesti prema redovnim fizičkm aktivnostima koje treba da se nastave i u kasnijem 
životnom dobu. Mnogi autori ističu da su odgovarajući programi treniranja pogodni za razvoj 
celokupne muskulature dece (Klojčnik, 1977; Vauhnik, 1984; Gregorcic, & Sušnik, 1986; Štihec, 1991; 
Eckerstrfer, 1995; Janowska, & Sleboda, 1995; Janowska,1995). Istraživanja govore da rana prevencija 
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sprečava komplikovanije deformitete i njihov razvoj u adolescentnom uzrastu (Cardon, et al., 2002; 
Geldhof, et al., 2007). 

Najučestaliji deformiteti kičmenog stuba kod školske dece su kifoza, skolioza i lordoza, čemu u 
mnogome doprinose nepravilno nošenje školske torbe i neadekvatan školski nameštaj (Fernandes, et 
al., 2008; Grimes, & Legg, 2004). 

Devijacija kičmenog stuba u levu ili desnu stranu više je zastupljena kod dece iz urbane, nego iz 
ruralne životne sredine, a razlog ove pojave nalazi se u osetljivijem lokomotornom aparatu gradske 
dece, čiji je senzibilitet pojačan ranijim ulaskom u pubertet (Jovović, Čanjak, 2014). One skolioze koje 
se pojave na početku ulaska u pubertet, posle 10. godine naročito su progresivne (Jovović, 2008). 
Pravovremena dijagnostika i detekcija posturalnih poremećaja predstavlja najvažniji deo uspešnog 
lečenja uz kvalitetan kineziterapijski tretman (Savić & Demeši, 2006). 

Cilj ovog rada bio je da se ispitaju razlike i zastupljenost deformiteta kičmenog stuba između 
dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine. 

METODЕ 

Transverzalnim istraživanjem je obuhvaćeno 140 dečaka mlađeg školskog uzrasta podeljenih u dva 
subuzorka. Jedan su činili dečaci iz Foče, i to njih 65, a drugi su činili dečaci iz Bijeljine, njih 75. 
Istraživanje je realizovano u školskoj 2016/2017., a svi ispitanici su u trentnku merenja pohađali drugo 
polugodište drugog razreda osnovnih škola „Jovan Dučić“ iz Bijljine i „Sveti Sava“ iz Foče. 

Za detekciju i učestalost posturalnih poremećaja korištena je jedna od najsavremenijih 
kompjuterskih metoda koja u 3D formatu meri zakrivlјenost kičmenog stuba Win Spine Pointer Zebris 
Medical. Pre merenja, u skladu sa Helsinškom deklaracijom za biomedicinska istraživanja (Declaration 
of Helsinki, 2013), svi roditelji analizirane dece su potpisali pisanu saglasnost za istraživanje. 
Statistička obrada podataka podrazumevala je izračunavanje frekvenciju deformiteta kičmenog stuba, 
procenat zastupljenosti tri najčešća deformiteta, skolioze, kifoze i lordoze (%), te izračunavanje razlika 
između dva subuzorka Hi kvadrat testom (χ² test); 

 
Slika 1: Primer procene statusa kičmenog stuba pomoću ultra zvučne sonde Win Spine Pointer Zebris Medical. 
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REZULTATI I DISKUSIJA 

U skladu sa metodologijom kinezioloških istraživanja, u tabeli 1. je prikazana kontigencijska tabela 
statusa kičmenog stuba kod dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Bijeljine i Foče. 

 
Tabela 1: Kontigencijska tabela razlika statusa kičmenog stuba kod dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Bijeljine i 

Foče. 

Varijable  n % Dečaci Bijeljina Dečaci Foča 

Bez deformiteta  73 52,143 41 32 

Skolioza  24 17,143 12 12 

Kifoza  25 17,857 12 13 

Lordoza  18 12,857 10 8 

χ 2 =1,89 p=0,32 df=2 

Legenda: n – Broj ispitanika; % - Procenat od ukupnog broja ispitanika; χ 2 – Hi-
kvadrat; p- nivo statističke značajnosti Hi-kvadrata; df – stepeni slobode 

 
Pregledom rezultata u Tabeli 1. konstatuje se da oko 52% analiziranog uzorka nema uočen neki od 

posturalnih poremećaja. Analizirajući svaki subuzorak posebno, uočava se da je kod dečaka iz Bijeljine 
41 ispitanik beu deformiteta, a da je kod subuzorka iz Foče izmereno 32 ispitanika bez deformiteta. 
Skolioza kao deformitet kičmenog stuba uočena je kod 17,1% analiziranih ispitanika od ukupnog 
uzorka, pojedinačno posmatrano kod 12 dečaka iz Bijeljine i 12 dečaka iz Foče. Posturalni poremećaj sa 
posteriornim izbočenjem u torakalnom delu kičmenog stuba uočen je kod 17,85% analiziranih 
ispitanika, od kojih je pojedinačno posmatrano zastupljenost deformiteta kifozu imalo 12 dečaka iz 
Bijeljine i 13 dečaka iz Foče. Lordoza kao deformitet kičmenog stuba kojeg karakteriše zakrivljenost 
kičmenog stuba u donjem delu leđa uočen je kod 12,85% ispitanika, od kojih je 10 bilo iz Bijeljine a 8 iz 
Foče. 

Projekcijom vrednosti χ 2 testa i njegove statističke značajnosti uočava se da ne postoje statistički 
značajne razlike na analiziranom uzorku ispizanika u pogledu zastupljenosti deformiteta kičmenog 
stuba između dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Bijeljine i Foče. 

Istraživanje posturalnog statusa na deci mlađeg školskog uzrasta iz Bijeljine i Foče (Republika 
Srpska) pokazalo je da veliki broj analiziranih ispitanika, njih oko 48% ima neki od posturalnih 
poremećaja. Ovo je posledica najverovatnije slabosti muskulature i ligamenata, nedovoljne fizičke 
aktivnosti i nepravilnog držanja tela, te gojaznosti kod analiziranog uzorka ispitanika. Smanjena fizička 
aktivnost u ovom uzrastu pored toga što deluje na neadekvatan razvoj motoričkih sposobnosti deluje 
nepovoljno i na mišićno koštani sistem što se i manifestuje kroz deformitete kičmenog stuba i stopala. 
Slabost tonusa i snage mišića leđa koji je uslovljen nedovoljnom fizičkom aktivnošću, uz nepravilno 
držanje tela pri sedenju i hodu, dovodi do pojave statičkih deformiteta kičmenog stuba, ili lošeg držanja 
tela (Simov, Minić, Stojanović, 2011). 

Dobijeni rezultati u pogledu prevalence deformiteta kičmenog stuba kod dece mlađeg školskog 
uzrasta su u skladu sa rezultaima koje u svojim studijama navode (Viry, Creveuil, Marcelli, 1999; 
Balague, Troussier, Salminen, 1999; Olsen et al., 1992; Taimela, Kujala, Salminen, Viljanen, 1997).  

Posturalni poremećaji tokom detinjstva su specifični kako u pogledu specifičnosti same patologije 
kičme tako i u pogledu lečenja, posebno ukoliko su potrebni hirurški zahvati koji mogu uticati na dalji 
rast i razvoj kičme (Kovač, 2000; prema Ostojić et al. 2006). 

Devijaciju kičmenog stuba u levu ili desnu stranu, odnosno skoliozu na ovom uzorku ispitanika 
imalo je nešto više od 17% ispitanih dečaka od ukupnog broja ispitanika, što nije u skladu sa nalazima 
koje u svojoj studiji navode (Ostojić et al. 2006), gde iznose da je zastupljenost skolioze kod dečaka oko 
30%. 
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Deformitet kičmenog stuba sa posteriornim izbočenjem u torakalnom delu kičmenog stuba kojim 
se karakteriše kifoza u ovom istraživanju je imalo 18% od ukupnog broja ispitanka što je manje u 
odnosu na 31% koji u sličnom istraživanju navode (Jovović, Čanjak, 2014). 

Krivljenje kičme ka unutrašnjosti – lordozu u ovom istraživanju imalo je skoro 13% analiziranih 
ispitanika, što nije u skladu sa rezultatima od oko 24% dece koja imaju lordotično držanje koje u svom 
istraživanju navodi (Bogdanović, Marković, Kahrović, 2011). 

ZAKLJUČAK 

Nedovoljna fizička aktivnost dece, uz čitav niz drugih faktora (nepravilnog držanja, nepravilnog 
sedenja, preteške torbe) pogoduju razvoju deformiteta, pogotovu u uzrasnom periodu od 7 do 11 
godina, koji predstavlja najsenzitivniji period rasta i razvoja u životu svakog deteta, zato je i neophodno 
u ovom periodu preventivno reagovati u smeru smanjivanja zastupljenosti deformiteta kičmenog 
stuba. Pored fizičke aktivnosti, važno je da se deca zdravo hrane i što više vremena provode na 
otvorenom prostoru. Izbegavanje časova fizičkog vaspitanja pod raznim izgovorima i pritiscima od 
strane roditelja i samog deteta, veoma je štetno po dečiji razvoj.  

Neophodno je svakodnevno razvijati svest o zdravom načinu života koji uključuje redovnu fizičku 
aktivnost, rad na edukaciji kako vaspitača, profesora razredne nastave, profesora fizičkog vaspitanja 
tako i roditelja u polju pravovremene detekcije i prevencije posturalnih poremećaja.  
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DIFFERENCES IN THE PREVALENCE OF SPINAL DEFORMITY BETWEEN BOYS 
JUNIOR SCHOOL CHILDREN FROM FOČA AND BIJELJINA 

 
Stević Dalibor, Mitrović Nebojša, Stević Dejan 

 
Abstract: We performed a transversal study, which was aimed to examine the differences in the prevalence of spinal 
deformity in boys younger school age from Foca and Bijeljina (Bosnia and Herzegovina). The sample consisted of 140 
boys junior school children, who were divided into two subgroups, one consisted of boys from Foca, and that 65 of 
them and the other consisted of boys from Bijeljina, them 75. The survey was conducted in the academic year 
2016/2017., and all respondents in trentnku measurement attended the second half of the second grade of 
elementary school "Jovan Ducic" from Bijljine and "Sveti Sava" from Foca. For the analysis of the distribution of 
spinal deformity in analyzed boy used one of the most modern computer method in 3D custom curvature of the spine 
Spine Win Pointer Zebris Medical. Analysis of the results showed that there were no statistically significant 
differences in the prevalence of spinal deformity between the boy from Foca and Bijeljina. 

Key words: spinal deformities, younger school age, boys. 
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Сажетак: Савремена стручна литература бави се постојано и интензивно местом и улогом физичког 
васпитања у концепцији формирања целокупне и свеобухватне личности. У њој се нарочито наглашава да 
непосреднија оријентисаност физичког здравља на формирање моторних вештина и навика, очување 
здравља и психофизички развој васпитаника, не значи његову изолованост у односу на друге садржаје 
васпитне делатности (сазнање садржаје, моралне садржаје, и др.). То другачије речено, значи, да се 
физичко васпитање у савременој стручној литератури види у функцији развоја физичких квалитета и 
способности и њима примереног сета специјализованих вештина али и моралне, когнитивне и 
мотивационе сфере личности.   

Кључне речи: физичко васпитање, вредност физичког васпитања, ученик, школа. 

УВОД 

Физичко васпитање, као и васпитање у целини, постојало је у свим временима, али се тек у 
XIX и XX веку, у сагласности са националним традицијама, изградио такав систем васпитног 
утицаја у масовној школи већине земаља (Rossijskaja pedagočiskeja enciklopedija, II, 1959:511). Од 
тог времена, интензивније се размишља о његовој суштини, циљевима, задацима, садржајима и 
методама, како би се указало на извесне специфичности овог подручја васпитне делатности. То 
потврђују бројне анализе и расправе посвећене концепту физичког васпитања у нашој и страној 
стручној литератури (Педагошка енциклопедија, том I, 1989; Kirchner, Fishburne, 1995; Arenilla, 
Gossot, Rolland, Roussel, 2000; Krivšenko(red), 2005. и др.), у којима се целовитије расправља о 
концепцији и вредности физичког васпитања у савременим друштвеним условима. Притом су 
ови и други стручни извори и документи (European Commission (EACEA) Eurydice, 2013) 
сагласни у оцени да физичко васпитање, тј.његови садржаји не могу бити по страни, изоловано 
у односу на друге садржаје васпитне делатности (сазнајне садржаје, моралне садржаје, и др.). 
Дугачије речено, претежна усмереност физичког васпитања на побољшање физичких 
способности васпитаника и њима примерен сет специјализованих вештина (умења), не умањују 
његов утицај на формирање других вештина, од којих су неке емоционалне и социјалне и 
повезаност са сазнајним процесима, мотивацијом и стицањем моралних појмова (European 
Commission, Physical Education and Sport at School in Europe, Eurydice Report, 2013). 

ГЛАВНИ ТЕКСТ 

У стручним изворима код нас (Педагошка енциклопедија 1/1989; Антонијевић, 2013), као и у 
руској педагошкој литератури (Rossijskaja pedagočiskeja enciklopedija, II, 1999; Sidorov, 
Prohorova, Sinjuhin, 2000) претежно се користи израз физичко васпитање, а понегде и назив 
физичко и здравствено васпитање (Трнавац, Ђорђевић, 2013). У свим овим изворима, физичко 
васпитање се схвата као вид или страна васпитања, равноправна другим његовим странама и 
садржајима умном, радно-техничком, моралном, естетском и другим странама васпитања. 

И у стручним изворима и документима са тог подручја, објављеним у САД (Kirshner, 
Fishburne, 1995; The Esential Components of Physical Education, www.shapeamerica.org 2015) 
употребљава се термин физичко васпитање, коме Удружење за здравље и наставници физичког 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255785996
http://www.shapeamerica.org/
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васпитања Америке дају шири смисао и значај (у односу на школски предмет, под тим називом). 
Они истичу да је у протеклих двадесетак година дошло до великог преображаја на том подручју, 
тако да је физичко васпитање познато као суштински део целине васпитног искуства младих 
особа и основа здравог начина живљења токм целог живота (The Esential Components of Physical 
Education, 2015:1). 

У новијим педагошким изворима на француском језику физичком и спортском васпитању се 
приписује статус дисциплине која има важно место у школама, департманима и на националном 
плану (Arenilla, Gossot, Rolland, Roussel, 2000:113). Овај назив у теорији и пракси физичког 
васпитања у Француској, заменио је раније употребљаване термине за дисциплину, тј. наставни 
предмет, као што су: гимнастика, физичко васпитање и др. 

Нови термин (и садржаји) претпоставља бављење свим спортовима у оквиру физичког и 
спортског васпитања, али и његову нарочиту улогу у повезивању индивидуе, њеног телесног 
развоја и друштва. Притом је такође, нагласак на новинама у пракси вежбања и начинима 
коришћења слободног времена, као приликама за исказивање посебног облика социјабилности 
(Arenilla, Gossot, Rolland, Roussel, 2000:114) који употпуују физички и персонални развој ученика 
(учесника) у програмима физичко-спотских активности. 

Коришћени стручни извори и друга професионална литература (Husen, Neville, Postletwaite, 
1985) потврђују да су физички развој и васпитање заузимали значајно место у култури и 
традицији различитих земаља и народа. Такво сазнање омогућава да се боље разуме садашњост 
ове сложене појаве васпитне теорије и праксе, тј. потпуније сагледа и оцени вредност и значај 
физичког васпитања у савременом контексту. Тако се вредност физичког васпитања у једном 
новијем извору на енглеском језику (Kirshner, Fishburne, 1995) образлаже на трострук начин: 

1. Физичко васпитање има јединствену (али не и искључиву улогу) у васпитању деце. Притом су 

физичка обученост, различите моторне вештине и друге компетенције у функцији обезбеђивања 

основе за развој активног животног стила. 

2. Физичко васпитање кроз своје програме и активности доприноси остваривању извесних циљева 

васпитања, као што су: саморегулисање сопствене делатности, самопоштовање и кооперативно 

понашање. 

3. Физичко васпитање представља пријатно и задовољавајуће животно искуство за свако дете. 

Такво виђење суштине и садржаја физичког васпитања допуњује заснивање концепта 
развојног физичког васпитања који подразумева праћење међузависности моторне, когнитивне 
(сазнајне) и афективне компоненте кроз различите етапе у развоју деце. То, у ствари, значи 
усклађивање програмских садржаја физичког васпитања са развојним потребама деце, при чему 
је важно да ови садржаји буду и у функцији активног и здравог живота ученика. 

У другим стручним изворима и документима на енглеском језику (Husen, Newille, 
Postletwaite, 1985; SHAPE – Society of Health and Physical Education, 2015) се на сличан начин види 
вредност и значај физичког васпитања. У њима се прецизније указује на утицај физичког 
васпитања на три домена учења: а) когнитивни (развој спортско-специфичних знања и 
разумевања); б) афективни (повезан са развојем позитивних ставова према спортским 
активностима, осећања, вредности и начина понашања); и ц) психомоторни (моторни) – који 
обухвата развијање моторних капацитета, вештина и способности да се учествује у различитим 
спортским дисциплинама. 

Такво виђење места и улоге физичког васпитања у развоју индивидуе и њене личности деле 
и релевантни професионални извори са тог подручја на нашем језику (Педагошка 
енциклопедија, 1989) као и на руском језику (Iljin, 2000; Lovjagina, 2016). У овим изворима се не 
игнорише нарочита усмереност садржаја физичког васпитања на остваривање физичког 
савршенства човека, али се разложно закључује и образлаже да то истовремено претпоставља и 
њихов утицај на духовни развој личности, као и њен социјални развој. У тим приступима се, исто 
тако, увиђа значај и потреба суштинског повезивања садржаја физичког васпитања са 
моралном, вољном и естетском сфером личности (Iljin, 2000:12). 

Другачије речено, садржаји физичког васпитања упоредо са осталим васпитним садржајима, 
суштински доприносе целовитом, тоталном развоју деце (Galauhe, 1996). Међутим, у више 
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професионалних извора са тог подручја (Kirchner, Fishburne, 1995; Krivšenko, 2005; Lovjagina, 
2016) се афирмише значај и потреба формирања културе тела и духа у процесу физичког 
васпитања.Реч је о томе да у новије време, тј. у условима савременог друштвеног развоја расте 
популарност идеје здравог начина живота и хармонијског развоја човека, формирања социјалних 
норми повезаних са имиџом и коришћењем слободног времена (Lovjagina, 2016:10), о чему 
сведочи све више специфичних програма спорт за све у целом свету. Тако се у данашњем 
друштву, тј. у савременом образовном процесу, здрав начин живота појављује као самостална 
социокултурна вредност, идеал понашања друштва усмерен на јачање и очување здравља, ради 
себе и будућих поколоња и у функцији продуктивне социокултурне делатности (Vilenskij, 2016:8). 

У концепцији организованог предшколског васпитања, физичко васпитање се с разлогом 
помиње на првом месту, јер је дечји физички развитак оргинални фундамент (Kulikova, 1999) на 
коме израстају све карактеристике личности (Kulikova, 1999:116). Обим и разноликост 
задатака физичког васпитања на предшколском узрасту, од којих помињемо – стварање и 
учвршћивање хигијенских навика деце, вежбе и кретање, правилан режим сна, одмора и рада, 
екскурзије у природи, различите друштвене игре, развој осећаја за припадање групи и 
колективу, културно понашање и сл. свакако су у функцији остваривања такве међузависности. 

У једној анализи суштинских компоненти физичког васпитања (SHAPEAmerica, 2015) 
посебна пажња се посвећује концепту физичке писмености. Тај израз је новијег датума и 
најближи је термину здравствене писмености, који се такође помиње у овом стручном 
документу или наслућује у неким до сада помињаним професионалним изворима. У ствари, 
физичка писменост се стиче у процесу организованог физичког васпитања и обухвата: вештине 
потребне да се учествује у различитим физичким активностима, сазнање о последицама и 
користи од учешћа у различитим облицима физичких активности, препознавање значаја 
физичке активности и регуларног учешћа у њој, и схватање вредносног значаја физичке 
активности и њеног доприноса здравом стилу живота.  

Неоспорно је, дакле, да процес и садржаји физичког васпитања осигуравају разноврсне 
могућности васпитаницима за развијање својих потенцијалности. Поједини аутори (Vilenskij, 
2016) наводе да ће позитивни резултати у таквом процесу бити далеко извеснији уколико буде 
оријентисан на обликовање ученика-студента, као субјекта физичког васпитања. То, другачије 
речено претпоставља идентификовање себе са тим процесом и налажења у њему вредносно 
значење, као и схватање својих потреба и циљева, што доводи до преображаја процеса 
педагошког управљања физичким развитком у саморазвитак, васпитања у самоваспитање, 
образовања у самообразовање, усавршавање у самоусавршавање (Vilenskij, 2016:7). У једној 
Психологији физичког васпитања (Iljin, 2000) објављеној на руском језику, шире се образлаже 
појам самоусавршавање у процесу бављења физичком културом. Тај концепт се повезује са 
саморазвитком моторних квалитета и са формирањем моторних навика. У ствари, формирање 
стремљења за самоусавршавањем пролази кроз три фазе: 1) стварање обрасца понашања и 
деловања (идеала) коме васпитаник тежи; 2) свест о себи и формирање самооцене; и 3) 
сврсисходан рад над собом. 

Сва је прилика да Иљинов концепт самоусавршавања (саморазвитка) моторних квалитета 
има своју упоришну тачку у људској потреби за самоостваривањем, коју је познати амерички 
психолог А. Маслов најцеловитије представио и образложио (Maslov, 1982). Сагласно 
Масловљевој теорији самоартикулације процес физичког васпитања требало би да буде тако 
осмишљен да васпитаници у њему (његовим програмима) препознају своје сопствене квалитете 
и способности и подстакну њихов развој. У томе је велика улога наставника физичког 
васпитања који ће, уважавајући разлике међу децом у искуству, нивоу вештина, физичкој 
припремљености, мотивацији и др. уважити и подстачи сваког васпитаника да се развија у 
складу са својим могућностима. 

Као њени основни појмовни облици најчешће се наводе: физичка активност, физичка 
припремљеност, физичко здарвље, спорт, активан одмор и физичко васпитање. Физичко 
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васпитање је, дакле, облик физичке културе за који је карактеристично то што се у највечој 
мери остварује у институцијама система образовања и васпитања, почевши од предшколских 
установа, па све до високошколских институција. С обзиром на такву реалност, физичко 
васпитање је планиран и организован процес усмерен на развој телесних квалитета и 
психофизичких способности васпитаника, стицање моторних вештина и навика, знања и 
емоционално-вољних својстава, унапређивање здравља и здравог начина живота. 

У педагошким изворима (Kulikova, 1999.) се с правом истиче да је васпитање здравог детета 
један од најважнијих задатака породице. У њима се, исто тако, указује на много аспеката 
здравог начина живота детета са којима је неопходно упознати сваку савремену породицу. У 
томе посебну улогу има хигијенско васпитање (личне хигијене детета, чистоћа дечје собе, 
намештаја, одеће, посуђа и сл.). Битно је, такође, да породица организује правилну исхрану 
детета, да га навикне на режим сна и одмора и боравка на свежем ваздуху, што је на том узрасту 
и у функцији развоја кретних активности. Породица уводи дете и у свет игре која има значајну 
улогу у његовом физичком и свеукупном развоју (Педагошака енциклопедија, 1, 1989), док децу 
пре поласка у школу не би ваљало претерано оптерећивати гимнастиком, трчањем, ходањем на 
скијама, као ни вожњом бицикла (Kulikova, 1999). Стога је важније, још у раном детињству, 
развити позитиван став детета према физичком васпитању и здравом начину живота у чему је 
пример родитеља веома подстицајан. 

Део програма физичког васпитања остварује се и кроз разноврсне ваннаставне активности. 
Најшири простор за њихово организовање осигуравају бројне спортске секције и клубови 
(фудбалски, кошаркашки, гимнастичарски, и др). своје спортско-рекретативне интересе и 
потребе ученици задовољавају и на течајевима за време летњег и зимског распуста (пливање, 
логоровање, скијање, и др) у организацији образовних и других установа. Своје спортске жеље, 
интересе и потребе васпитаници (ученици) могу исказати и задовољити и током излета у 
природи, на различитим слетовима, јавним часовима, као и часовима корективне гимнастике, 
уколико им то буде неопходно. 

ЗАКЉУЧАК 

Иако се у ужестручној литератури (Husen, Neville, Postletwaite, 1985; Педагошка 
енциклопедија, том I, 1989; Lovjagina, 2016) често указује на најнепосреднију оријентисаност 
физичког васпитања на физички и психомоторни домен,на постизање физичког савршенства, и 
др. у њој се никада не запостављају ни друге његове компоненте. То значи да физичко 
васпитање има много шири смисао и вредност, тим пре што његови садржаји пружају богатство 
могућности за задовољење различитих образовних потреба.  

Тако не само физичке вежбе, него и различити облици игре, такмичења и сл. доприносе 
колико подстицају и развоју физичког савршенства, толико и унапређивању когнитивних 
(сазнајних) и емоционалних потенцијалност индивидуе. Стога се у претежном делу до сада 
анализираних педагшко-психолошких извора са подручја физичког васпитања и сродних 
области с правом указује на међузависност све три његове компоненте (психомоторне, 
когнитивне и емоционалне), односно на прожимање садржаја физичкоg васпитања са 
интелектуалним, друштвено-моралним, естетским и радно-техничким васпитним садржајима.  
У остваривање задатака (садржаја) физичког васпитања у васпитној и школксој пракси, 
најважнију улогу имају: породица, предшколска установа, школе, организације за физичку 
културу и спортска друштва и клубови. 
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PHYSICAL EDUCATION IN MODERN SCHOOL 

 
Kulić Radivoje, Arsić Radomir, Lilić Ljubiša 

 
Abstract: Modern scientific literature dealing with persistent and intense place and role of physical education in the 
formation of the whole concept and comprehensive personality. It is particularly emphasized that more immediate 
physical health orientation on the formation of motor skills and habits, health and physical and mental development 
trainee, does not mean the isolation of the compared to other educational activity content (content knowledge, 
moral content, etc.). To put it another way, it means that physical education in the contemporary scientific literature 
seen in the development of physical qualities and skills and the tranquility of the two sets of specialized skills but also 
moral, cognitive and motivational sphere of personality. 

Key words: physical education, the value of physical education, student, school. 
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Abstract: Ski and snowboarding equipment is produced of different materials (plastic, metal, fiberglass, wood and 
the like), that have different structure and properties, in order to be the equipment of the highest quality. By 
combining these materials and structures, equipment gains elasticity, resistance, stiffness and other properties. 
Manufacturers want equipment to possess mentioned characteristics in order to, among other things, reduce the 
risks of injury. The aim of this systematic review research is to emphasize the necessity of further development of 
equipment technology, as well as to emphasize the importance of respecting certain standards with regard to safety 
and reduction of the risks of injuries in skiers and snowboarders. For the search of literature, index bases PubMed, 
Web of Science, Medline and Google Scholar were used, as well as other electronic resources. The most of the 
attention is focused on papers published in leading journals in the field of sportand medicine sciences in the period 
from 2000 to 2016.  

Keywords: skiing, snowboarding, ski and snowboarding equipment, new technologies, the risk of injury. 

INTRODUCTION 

Skiing and snowboarding are popular snow-sports with inherent risk of injury. Snow-sport safety 
devices might be improved through design changes including the application of advanced materials 
which could allow reduced bulk, increased comfort and greater protection across a range of 
scenarios. Devices available for reducing injuries include personal protective equipment, e.g., helmets, 
wrist protectors and body armour such as back protectors (Allen et al., 2017). However, the alpine ski 
equipment means a greater variety of gadgets. Different skiers have different types of equipment, it 
may depend on ski conditions, skiing style, season, the users economy, etc. Naturally, the skis/ 
snowboard, boots and the poles are the most specific equipment for the alpine skiing activity (Axelson, 
& Svensson, 2013). The aim of this paper is to emphasize the necessity of further development of 
equipment technology, by literature review on equipment specifity and injury incidence in skiers and 
snowboarders, i.e., to stress the importance of respecting certain standards with regard to safety and 
reduction of the injury risks in skiers and snowboarders. 

MAIN TEXT 

The use of elastic super-structures of suitable stiffness, applied to the ski is not new, and almost all 
main manufacturers developed such solutions in the past or in their recent developments (Petrone, 
Quaggiotti, & Marcolin, 2015). Some entrepreneurs have been able to develop an innovative product, 
i.e., a snowboard that uses environmentally friendly and sustainable materials (Lam & Walsh, 2015). 
The choice of the materials should be performed taking into account the stiffness increase at low 
temperatures. Indeed, materials that are less sensible to temperature stiffening permit skiing with the 
same technique and with the same effort in different climatic conditions. The effect of temperature on 
plastic stiffness can be analyzed, which can also provide important information on the viscous behavior 
of the equipment (e.g. boot) and therefore on the dynamic (elastic rebound) behavior of the boot 
(Colonna, Nicotra, & Moncalero, 2013). Improving and adjusting the equipment to the conditions of 
skiing and snowboarding contributes, inter alia, to reducing the risk of injury (Cigrovski, Bilić, Prlenda, 
& Martinčević, 2011). From the beginnings of the 1970s, the skiing injury rate has dropped by around 5 
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to 8%, as a result of better design, binding, adjustment and maintenance of ski equipment. Skiing injury 
can be caused by several factors: inadequate equipment, insufficient skiing skills (and falling), wrong 
assessment of skier´s own possibilities, weather conditions and track quality. Together with 
technological advances and types of injuries, injuries have also undergone changes. Snowboarding was 
initially considered a dangerous, uncontrolled, alpine sport – an opinion based on little or no scientific 
evidence. That evidence has rapidly grown over the past decade and we now know that snowboard 
injury rates are no different to those in skiing; however, the injury profile is different (Bladin, McCrory, 
& Pogorzelski, 2004). In recent years, the number of injuries is decreasing, but the nature of the 
injuries is also changing: "Lower" leg injuries (shin, ankle and foot) are becoming less common in 
skiing due to the advancement in boot technology (Ropret, & Janaĉković-Ćupić, 2014), not only due to 
the ski bindings and different designs but also to the continuous progress of the materials used for 
their construction. This progress is mainly attributed to three factors: lightness, performance and 
comfort. The use of lighter materials is fundamental in skiing disciplines that combine downhill skiing 
with climbing (ski-mountaineering) and in freestyle disciplines. However, lightness can be also an 
important factor for recreational skiers. The simplest way to reduce weight is to reduce plastic 
thickness risking easier breaking at low temperature and providing less thermal insulation. Therefore, 
a more appropriate way to decrease weight is to use materials with lower density and/or with an 
increased modulus/weight ratio. However, the use of very stiff materials (e.g., carbon fiber or 
Kevlar/polymer composites) can provide a less progressive flex and an elastic rebound that is too fast 
(Colonna, et al., 2013). On the other hand, the incidence of knee and upper limb sprains is increasing. 
Knee injuries today account for 30-40% of all ski injuries, and the knee is most often injured on steep 
and frozen paths (Ropret, & Janaĉković-Ćupić, 2014). According to McCall & Safran (2009) a decrease 
in the overall injury rate, particularly the rate of lower-extremity injuries, for alpine skiing is 
determined. The upper extremity is injured nearly twice as often during snowboarding than alpine 
skiing, with approximately half of all snowboarding injuries involving the upper extremity. Shoulder 
injuries account for 4 to 11% of all alpine skiing injuries and 22 to 41% of upper-extremity injuries. 
During snowboarding, shoulder injuries account for 8 to 16% of all injuries and 20 to 34% of 
upperextremity injuries. Falls are the most common mechanism of shoulder injury, in addition to pole 
planting during skiing and aerial manoeuvres during snowboarding. Over the past 30 years, there has 
been a general decrease in both upper- and lower-extremity injuries which can be attributed to 
improved designs of protective equipment, increased awareness of injury patterns and emphasis on 
prevention. Spinal injuries in skiers have been traditionally much less common than in snowboarders, 
probably due to the difference in the technique of the skiers and boarders. Head injuries have been 
increasing in incidence over recent decades and account for more than half of skiing-related deaths 
(Koehle, Lloyd-Smith, & Taunton, 2002). The helmet has proved to be effective in preventing head 
injury. By biomechanical and engineering approach to designing a helmet severe head and brain 
injuries can be prevented, although more data are lacking on reducing the risk and effectiveness of the 
helmet. In-helmet technology (Stanković & Bubanj, 2012) can provide key information on the intensity 
of the impact force, the location of the injured athlete, and help in finding and treating the athlete. 
Therefore, the choice of the appropriate helmet and visor is essential (McIntosh et al., 2011). According 
to Meyers, Laurent, Higgins, & Skelly (2007) injury rates range from 3.9 to 9.1 injuries per thousand 
skiers per day. Head and neck injuries make up 11-20%, and spinal injuries make up 4-10% of the total 
number of injuries in children and adolescents. Something greater is the share of injuries of the upper 
extremities with dislocation, as well as the fractures of the clavicle and forearm. However, the most 
common injuries in children and adolescents (47.7% of total injuries) are injuries of the lower 
extremities (knees and ACL). Of the 3277 patients with injuries recorded, 578 patients (17.6%) had 
head injuries. According to Sulheim, et al. (2006) head injuries accounted for 288 (17.9%) of 1607 
alpine skiing injuries, 248 (17.8%) of 1391 snow board injuries, and 32 (17.9%) of 179 of Telemark 
skiing injuries. Ten head injuries occurred among those whose equipment was unknown. Pressman & 
Johnson (2003) state that the overall injury rate is from 2.5 to 1.000 skiers per day, and that the 
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injuries of the ACL or medial collateral ligament are common ski injuries. Research of Langran & 
Selvaraj (2002) which included 732 injuries reported 674 injured people in Cairngorm, Glenshee and 
Nevis Range ski centers during the 1999-2000 winter season, indicated an injury rate of 3.7 injuries 
per 1000 skiers per day (67% of alpine skiers, 30% of snowboarders, 3 % telemark skiers). In the 
Alpine skiers, the most commonly identified injuries are those of the lower extremities and sprains. 
Snowboarders are getting more injuries of the upper extremities and the axial skeleton. Total skiing 
experience of a week, that is, more than five days in the current season, preventively affects injuries. 
According to Schneider (2003) skiing and snowboarding are sports that have "exploded" in popularity 
over the last 20 years. The incidence of injuries is reduced with the development of better equipment, 
resource management and the preparation of skiers. This reduction is reflected in a lower injury rate 
and fracture of the foot and ankle. However, there has been an increase in serious knee injuries. The 
number of snowboarders´ injuries treated in medical centers and the number of skiers´ injuries is 
equal. Research of Yamagami, Ishihara, & Kimura (2004) included 3102 injured skiers and 
snowboarders with a total of 3243 injuries in the period from 1992 to 1999 in Nagano. The number of 
head and face injuries was 829 (25%), and the upper extremities were 768 (24%). In relation to the 
type of injury, the fracture is the most often determined: as many as 998 fractures, of which 625 
fractures of the upper limbs. The contusions were frequent at the head, face, chest, stomach and pelvis. 
Cuttings were common at the head and face. The sprains were common at the lower extremities, and 
dislocations at the upper extremities. The reason for the high incidence of head and upper extremity 
injuries is seen by the authors in the characteristic position of snowboarder, who is fixed with both legs 
to the board. Finally, it's worth mentioning that safety in skiing and snowboarding can be viewed from 
three perspectives: the state that determines laws (relevant ministries), owners or entrepreneurs 
providing services in skiing (ski centers, ski services, ski schools, clubs) and very skiers and 
snowboarders. The area of renting equipment at the ski services is not fully regulated, despite the large 
number of injuries due to the use of inadequate equipment (Ropret & Janaĉković-Ćupić, 2014). 

CONCLUSIONS 

With the beginning of the new millennium, ski and snowboard equipment has experienced the 
significant development in terms of design and materials. However, by reviewing the available papers 
published in the period 2000-2017, a significant incidence of injury is still noticeable. In order to 
ensure safety of skiers and snowboarders and to reduce the risk of injury, further development of the 
technology of ski and snowboard equipment is necessary, as well as the respect of certain security 
standards. 
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ТЕХНОЛОГИЈА СКИЈАШКЕ И СНОУБОРДИНГ ОПРЕМЕ У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА 
РИЗИКА ОД ПОВРЕДА 

 
Бубањ Саша, Голубовић Милош, Станковић Ратко, Павловић Љубомир, Мазић Сања 

 
Сажетак: Скијашка и сноубординг опрема се производи од различитих материјала (пластичне масе, 
метала, фибергласа, дрвета и слично), који имају различиту структуру и својства, како би опрема била 
што квалитетнија. Комбинацијом ових материјала и структура, опрема добија на еластичности, 
отпорности, тврдоћи и другим својствима. Произвођачи желе да опрема поседује наведене 
карактеристике између осталог, у циљу, смањења ризика од повреда. Циљ актуелног систематског 
прегледног истраживања је да се анализом доступних радова о специфичности технологије скијашке и 
сноубординг опреме и њене примене, нагласи неопходност њеног даљег развоја, као и значај поштовања 
одређених стандарда са становишта безбедности и смањења ризика од повреда скијаша и сноубордера. За 
претраживање литературе коришћене су индексне базе PubMed, Web of Science, Medline и Google Scholar, као 
и осталиелектронскиизвори. Највећа пажња усмерена је на радове објављене у водећим часописима из 
области спортских и медицинских наука у периоду од 2000. до 2016. године. 

Кључне речи: скијање, сноубординг, скијашка и сноубординг опрема, нове технологије, ризик од 
повређивања. 
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ЕФЕКТИ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА НА ЛУМБАЛНИ СИНДРОМ: ПРЕГЛЕДНО 

ИСТРАЖИВАЊЕ 
  

Стевановић Миљана, Јоргић Бојан, Миленковић Саша, Живковић Добрица 
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Сажетак: Циљ овог истраживања је био да се на основу систематског прегледа досадашњих истраживања 
утврде ефекти примене различитих програма вежбања на третман лумбалног синдрома. Претраживане 
су четири елетронске база података, при чему су као кључне речи коришћени термини: exercice, physical 
activity, pain, low back pain, spine.Улазни критеријуми за прихваћање радова су били следећи: временски 
период објављивања радова од 2006. до 2016. године, да се испитује утицај различитих програма вежбања 
на смањење бола у лумбалном делу леђа и на повећање функционалних способности изузев Пилатес 
програма вежбања. На основу постављених критеријума у коначну анализу је ушло 12 радова који су ради 
лакше анализе систематизовани у две групе. У првој групи су истраживања у којима је постојала једна 
контролна група и једна или више експерименталних група. Таквих радова је било 5. Другу групу је чинило 
осталих 7 истраживања у којима су постојале једна или више експериметалних група без контролне. У 
односу на контролну групу сви примењени програми вежбања су остварили статистички значајно 
побољшање резултата у погледу терапије Лумбалног синдрома. Код већине радова који су чинили другу 
групу не може се дати предност неком од прогама вежбања јер су готово сви остварили позитивне 
резултате без значајне разлике између самих програма унутар појединачних истраживања. Примењени 
програми вежбања обухватали вежбе снаге са и без оптерећења, аеробне вежбе различитог интензитета 
у комбинацији са другим програмима, затим вежбе за повећање флексибилности, вежбе за моторну 
контролу, вежбе за стабилност кичменог стуба, трчање у дубокој води итд. На основу целокупне анализе 
предност треба дати програмима усмереним на повећање снаге и флексибилности мишића који дају 
стабилност кичменом стубу. 

Кључне речи: бол у леђима, програми вежбања, ефекти. 

УВОД  

Лумбални синдром (ЛС) се дефинише као бол која се јавља повремено или стално, може бити 
слабог, умереног или јаког интензитета и лоциран је у пределу између дванаестог ребра и 
глутеалне регије (Jacob, Baras, Zeev & Epstein, 2004). Представља глобални проблем и сврстава се 
међу првих десет узрока болести и повреда (Duthey, 2013). Стопа распрострањености код деце и 
адолесцената је приближно иста као и код одраслих (Duthey, 2013), и она износи 30% – 51% 
случајева (Balague, Trussier & Salminen, 1999). На годишњем нивоу учесталост јављања ЛС – а је 
15,6%. У 50% случаја бол се јавља периодично, док је у 8% случаја трајна. ЛС се може јавити као 
осећај упаљености, нелагодног пробадања, такође може бити оштар или туп бол, добро 
дефинисан или нејасан са распоном интензитета од благог до изузетно јаког (Duthey, 2013). 
Разликујемо акутни, субакутни или хронични бол (Vos et al., 2013). Постоји велики број фактора 
који изазивају појаву бола као што су неправилно држање тела приликом обављања послова, 
депресија, гојазност, висина тела и године старости (Duthey, 2013). Стомачни мишићи, мишићи 
лумбалног дела кичменог стуба (нарочито екстензори) као и добра координација омогућавају 
одржавање стабилности целог тела. Уколико дође до промена у снази и издржљивости код ових 
мишића може доћи до појаве ЛС – а (Miyamoto, Costa, Galvanin & Cabral, 2011). Код особа са овим 
обољењем забележена је атрофија multifidus – а и смањена контракција овог мишића (Wallwork, 
Stanton, Freke & Hides, 2009). 

ЛС може да се третира вежбама, и тај третман се препоручује као први од свих могућих 
третмана за лечење (Ferreira, Ferreira, Latimer, Herbert, Hodges, Jennings, Maher & Refshauge, 
2007). Физичка активност има позитиван утицај на ЛС, међутим, развој лумбалног бола није 
детаљно откривен, па се тако не може говорити са сигурношћу о томе каква тачно физичка 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255690508
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активност треба да буде да би помогла у решавању овог проблема. Примена физичког вежбања 
код ове врсте бола мора бити контролисана и тачно дозирана, јер колико може да утиче на 
развијање позитивних ефеката исто тако може изазвати контраиндикације (Heneweer, Vanhees 
& Picavet, 2009). С обзиром на наведено, циљ овог истраживања је био да се на основу прегледа 
досадашњих истраживања утврде ефекти примене различитих програма вежбања на третман 
лумбалног синдрома. 

МЕТОДЕ 

Досадашња истраживања на тему ефеката програма вежбања на лумбални синдром 
прикупљена су из следећих електронских база података: SCIndeks, Google Scholar, PabMed и Web 
of Science. Претарживани радови су објављени у временском периоду од 2006. до 2016. године. 
Кључне речи које су коришћене за претраживање база података су exercice, physical activity, pain, 
low back pain, spine. Истраживања су била прихваћена на основу следећег критеријума: да се 
испитује утицај различитих програма вежбања на смањење бола у лумбалном делу леђа и на 
повећање функционалних способности. Радови у којима је примењиван пилатес као један од 
програма физичког вежбања су такође искључени из истраживања. Истраживања која су 
задовољила постављене критеријуме су анализирана и представљена на основу следећих 
параметара: референца (презиме првог аутора и година објављивања истраживања, узорак 
испитаника, старост, укупан број и подгрупе испитаника), програм физичког вежбања, трајање 
програма и резултати истраживања. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

У графикону 1. приказан је поступак прикупљања, анализе и елиминације пронађених радова. 
 
 

 
 
 

Прегледом претраживачких база пронађен је велики број радова 2 370 000. Већи број радова 
елеминисан је на основу временског периода када су објављени, а у обзир су узети радови 
објављени у временском периоду од 2006 до 2016 године. На основу задовољавања 
постављених услова број радова је сведен на 58, од којих је 12 ушло у финалну анализу и они су 
приказани у табели 1. 
 
 

Резултати прегледа 
претраживачких база, 
радова објављених у 
периоду од 2006. до 
2016. године: 17 600 
радова 

 
25 радова је ушло у 
даљу анализу 

17 575 радова је искључено на основу: 
наслова, абстракта и била су 
систематска прегледна истраживања. 

 

13 радова је искључено јер је 
као прогрма вежбања коришћен 
Пилатес 

 

12 радова је задовољило постављене 
критеријуме и уследила је њихова 
завршна анализа 
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Табела 1: Детаљна анализа радова 

Референца 
Узорак 
испитаника 

Групе 
Експериментални програм Мерни 

инструменти 
и резултати 

Учесталост и 
трајање 

Програм вежбања 

Cambron, et al., 
(2006) 

ГС:  
1ЕГ: 
42,2±11,4 
2ЕГ: 
40,9±12,8 
П: м, ж 
n=235 

1ЕГ(n=123) 
2ЕГ(n=112) 

УТ: 4 недеља 
НУ: 2 – 4 пута 

1ЕГ- терапија 
дистракције 
флексијом  
2ЕГ- програм вежби 
за снагу, 
флексибилност и 
аеробну 
издржљивост 

1ЕГ је након 
годину дана 
постигла sig.↓ 
боље 
резултате у 
VAS и RMDQ у 
односу на 2ЕГ. 

Chatzitheodorou, et 
al., (2007) 

ГС:  
1ЕГ: 
42,4±12,7 
1KГ: 
41,5±12,9 
П: м, ж 
n=20 

1ЕГ(n=10) 
1KГ(n=10) 

УТ: 12 недеља 
ТТ:  
1ЕГ: 45-65 min 
НУ: 
1ЕГ: 3 пута 

1ЕГ- аеробни 
тренинг високог 
интензитета 
(вожња 
хоризонталног 
тредмила), И: од 60 
до 85% срчане 
резерве 
1КГ: конзервативна 
интервенција 
физиотерапијом 

1ЕГ: MPQ sig.↓, 
RMDQ sig.↓. 

Ferreira, et al., (2007) 
ГС: 18 – 80  
П: м, ж 
n=240 

1ЕГ(n=80) 
2ЕГ(n=80) 
3ЕГ(n=80) 

УТ: 8 недеља 
ТТ: 60 min 
БТ: 12 

1ЕГ- модификовани 
“Back to fitness 
program”, 10 вежби у 
трајању од 1 min 
2ЕГ- вежбе за 
моторну контролу 
са нагласком на 
специфичне вежбе 
на мишиће трупа 
3ЕГ- манипулативна 
терапија за кичмени 
стуб 

2ЕГ: PSFS sig.↓ 
у односу на 
друге две 
групе, 3ЕГ: 
PSFS sig.↓ у 
односу на 1ЕГ. 
Без промене у 
RMDQ 

Machado, et al., 
(2007) 

ГС:  
1ЕГ: 
42,4±13,2 
2ЕГ: 
44,6±12,1 
П: м, ж 
n=33 

1ЕГ(n=17) 
2ЕГ(n=16) 

УТ: 9 недеља 
ТТ: 
1ЕГ: 40 min 
2ЕГ: 80 min 
НУ: 
1ЕГ: 2 пута 
2ЕГ: 2 пута 

1ЕГ- вежбе истезања 
и јачања, генералне 
вежбе и ходање 
2ЕГ- психотерапија 

1ЕГ: VAS sig.↓ у 
односу на 2 
ЕГ.  
У BRMQ није 
било разлике 
између група. 

van der Roer, et al., 
(2008) 

ГС:  
1ЕГ: 41,5±8,8 
2ЕГ: 42,0±9,9 
П: м, ж 
n=114 

1ЕГ(n=60) 
2ЕГ(n=54) 

УТ: 6 недељa 
БТ:  
1ЕГ: 10 
индивидуалних 
и 20 групних 
2ЕГ: просечан 
број тренинга је 
био 13 

1ЕГ- групни 
програм вежбања, 
„Back 
school“програм и 
принципи 
понашања са ЛС 
2ЕГ: вођена 
физикална терапија 

Код обе групе 
је дошло до 
sig.↓ RMDQ, PI-
NRS без 
разлике 
између група. 

Costa, et al., (2009) 

ГС:  
1ЕГ: 54,6±13 
1КГП: 
52,8±12,7 
П: м, ж 

1ЕГ(n=77) 
1KГП(n=77) 

УТ: 8 недеља 
ТТ:  
1ЕГ: 30 min 
1КГП: 30 min 
НУ:  

1ЕГ- вежбе за 
моторну контролу 
које су 
подразумевале 
вежбе за 

1ЕГ: RMDQ 
sig.↓, NRS без 
промене. 
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n=154 1ЕГ: 1 – 2 пута  
1КГП: 1 – 2 пута 
 

побољшање 
функције мишића 
доњег дела леђа 
1КГП- терапија 
ултразвуком 

Kell, et al., (2009) 

ГС:  
1ЕГ: 40,1±8,7 
2ЕГ: 36,7±8,9 
1КГ: 35,3±7,3 
П: м, ж 
n=27 

1ЕГ(n=9) 
2ЕГ(n=9) 
1КГ(n=9) 

УТ: 18 недеља 
ТТ:  
2ЕГ: 20-35 min 
НУ:  
1ЕГ: 3 пута 
2ЕГ: 3 пута 

1ЕГ- вежбе снаге без 
оптерећења, са 
теговима и на 
справама, И: 53 до 
72% 1РМ, 10 
понављања у 2 или 
3 сета 
2ЕГ- аеробне вежбе 
(ходање и трчање на 
тредмилу) 

1ЕГ: ODI sig.↓, 
VAS sig.↓ у 
односу на 2ЕГ 
и 1КГ. 

Sullivan, et al., (2010) 

ГС:  
1ЕГ: 43±13 
П: м, ж 
n=28 

1ЕГ(n=28) 
 

УТ: 3 недељe 
ТТ: 30 min 
ходање и 2 x 10 
min програм 
вежбања 
НУ: 1 дневно 

1ЕГ- ходање и 
програм вежбања 

1ЕГ: LS у 
погледу бола 
се није 
значајно 
променио 
одмах након 
10 минута 
вежања, али 
јесте након 3 
недеље 
укупног 
трајања 
програма. 
 

Cuesta – Vargas, et al., 
(2011) 

ГС: 38,4±11,3 
П: м, ж 
n=49 

1ЕГ(n=24) 
2ЕГ(n=25) 

УТ: 15 недеља 
ТТ:  
1ЕГ: 60 min 
2EГ: 80 min 
НУ: 3 пута 

1ЕГ- индивидуални 
програм и вежбе, 
мануелна терапија 
(вежбе снаге и 
моторне контроле) 
2ЕГ- индивидуални 
програм вежби, 
мануелна терапија и 
додатих 20 минута 
трчања у дубокој 
води као облик 
аеробног вежбања 

Код обе групе 
је дошло до 
sig.↓ у VAS, 
RMDQ без 
разлике 
између група. 

Vasseljen, et al., 
(2012) 

ГС: 18 – 60  
П: м, ж 
n=109 

1ЕГ(n=36) 
2ЕГ(n=36) 
3EГ(n=37) 

УТ: 8 недеља 
ТТ:  
1ЕГ: 40 min 
2EГ: 40 min 
3EГ: 60 min 
НУ: 1 недељно 

1ЕГ- вежбе за 
стабилност целог 
тела 
2ЕГ- вежбе са 
коришћењем 
еластичних трака 
3ЕГ: основне вежбе 
које се користе у 
третману ЛС-а 

Није било 
значајних 
промена 
између група 
у ODQ, NRS. 

Masharawi, et al., 
(2013) 

ГС: 45 – 65  
П: ж 
n=40 

1ЕГ(n=20) 
1KГ(n=20) 

УТ: 4 недељe 
ТТ: 45 min 
БТ: 2  

1ЕГ- 10 вежби за 
лумбалну 
покретљивост, 
стабилност и 
флексибилност 

1ЕГ: RMDQ 
sig.↓, VAS sig.↓. 
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1КГ- уобичајене 
активности 

Cho, et al., (2014) 

ГС:  
1EГ: 38,1±7,9 
1КГ: 36,5±7,7 
П: м, ж 
n=30 

1ЕГ(n=15) 
1KГ(n=15) 

УТ: 4 недељe 
ТТ: 30 min 
НУ: 3 пута 

1ЕГ- “Core exercise” 
(комбинаија јоге и 
вежби за 
побољшање снаге и 
флексибилности 
мишића трупа) 
1КГ- уобичајене 
активности 

1ЕГ: VAS sig.↓ у 
односу на 1 
КГ. 

М-испитаник мушког пола; Ж-испитаник женског пола; П-пол; ГС-године старости; sig.↓- статистички 
значајно смањење резултата; n- број испианика; 1ЕГ-прва експериментална група; 2ЕГ-друга 
експериментална група; 3EГ-трећа експериментална група; 1КГ-контролна група; 1КГП- плацебо 
контролна група; УТ-укупно трајање програма; НУ-недељна учесталост; ТТ-трајање појединачног 
тренинга; БТ- број тренинга; И- интензитет; ЛС- лумбални синдром; RMDQ- Roland Morris Disability 
Questionnaire; VAS- Visual analogue scale; LS- Likert scale; BRMQ- Brazilian Roland-Morris Questionnaire; 
MPQ- McGill Pain Questionnaire; NRS- Numeric Rating Scale; ODI-Oswestry Disability Index; PSFS- Patient-
Specific Functional Scalе; PI-NRS- pain-intesity measured on an 11-point numerical rating scale; ODQ- 
Oswestry Disability Questionnaire; NRS- Numeric Rating Scale.  

 
У односу на годину објављивања анализираних радова може се констатовати да се проблем 

ефеката различитих програма вежбања на лумбални синдром подједанко проучава у задњих 10 
година. У само једном истраживању од укупног броја истраживања узорак испитаника је био 
само женског пола (Masharawi et al., 2013). То указује да је проблем бола у доњем делу леђа 
подједнако заступљен и код мушкараца и код жена. У анализираним истраживањима може се 
увидети да је узорак испитаника углавном обухватао особе средње животне доби од 30 до 50 
година. Анализирани радови се у односу на поставку истраживања могу поделити у две групе. У 
првој групи су истраживања у којима је постојала једна контролна група и једна или више 
експерименталних група. Таквих радова је било 5 (Chatzitheodorou et al., 2007; Costa et al., 2009; 
Kell et al., 2009; Masharawi et al., 2013; Cho, Kim & Kim, 2014). Другу групу је чинило осталих 7 
истраживања у којима су постојале једна или више експериметалних група без контролне. 
Примењени експериментални третмани у првој групи су били различити у погледу избора и 
садржаја примењених програма вежбања. Обухватали су тренинге снаге, тренинг аеробне 
издржљивости, вежбе за повећање флексибилности лумбалног дела, вежбе за повећање 
стабилности кичменог стуба и вежбе за моторну контролу. Сви наведени примењени програми 
вежбања довели су до побољшања резултата у погледу смањења негативних последица ЛС, као 
што су бол у доњем делу леђа и инвалидност односно функционална неспособност. Због тога се 
код ове групе радова не може дати предност неком програму вежбања у односу на други, осим у 
истраживању Kell-а и сарадника где су поред контролне групе биле укључене и две 
експерименталне групе. Прва експериментална група примењивала је вежбе снаге без 
оптерећења, са теговима и на справама, друга је радила аеробне вежбе док је контролна група 
наставила са својим уобичајеним активностима. Крајњи резултати су показали да је програм 
вежбања који је примењивала прва група ефикаснији у поређењу са аеробним вежбањем и 
контролном групом (Kell et al., 2009). 

Анализом радова где су биле укључене само експерименталне групе може се такође 
приметити велика разноликост у примењеним програмима вежбања. У два истраживања биле 
су присутне по три експерименталне групе са различитим програмима вежбања (Vasseljen et al., 
2012; Ferreira et al., 2007). Ferreira и сарадници су у свом осмонедељном истраживању код прве 
експерименталне групе применили модификовани “Back to fitness program”, друга група је 
примењивала вежбе за моторну контролу са нагласком на специфичне вежбе за мишиће трупа, 
док је трећа група користила манипулативну терапију за кичмени стуб (Ferreira et al., 2007). 
Добијени резултати у овом истраживању дају предност другој експерименталној групи а затим 
и трећој у којима су примењивани програми вежбања за моторну контролу и манипулативну 
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терапију у однону на прву групу. Vasseljen и сарадници у свом истраживању су такође имали три 
експерименталне групе. Прва група примењивала је вежбе за стабилност целог тела, друга је 
радила вежбе са еластичним тракама а трећа основне вежбе које се користе у третману ЛС-а 
(Vasseljen et al, 2012). За разлику од истраживања Ferreira и сарадника резултати су показали да 
није било предности неког програма вежбања у односу на други (Ferreira et al., 2007).  

У осталим истраживањима из друге групе радова биле су заступљене по две 
експерименталне групе, осим у истраживању Sullivan-a и сарадника, где је била присутна само 
једна експериментална група код које је утицај програма вежбања остварио позитивне ефекте 
након само тронедељног третмана који се састојао од ходања и вежби (Sullivan et al, 2010). У 
истраживањима van der Roer-а и сарадника и Cuesta – Vargas-а и сарадника дошло је до 
побољшања резултата у обе експерименталне групе (van der Roer et al., 2008; Cuesta – Vargas et 
al., 2011). Резултати добијени у истраживању Machado-а и сарадника указују да је програм 
физичког вежбања ефикаснији у смањењу бола у леђима у односу на прогрма психотерапије 
(Machado et al, 2007). Са становиштва избора физичке активности односно прогама вежбања у 
терапији ЛС, занимљиво је истраживање Cuesta – Vargas-а и сарадника, јер је утом истраживању 
једна експериментална група примењивале трчање у дубокој води, док су у свим осталим 
истраживањима спровођени програми вежбања на сувом (Cuesta – Vargas et al., 2011). У погледу 
ефикасности примењених експерименталних третмана посматрано у односу на трајање 
програма вежбања и недељну учесталост, резултати анализе показују да су најефикаснији били 
програми вежбања примењивани у истраживањима Cambron-а и сарадника, Cho-а и сарадника, 
и Masharawi-а и сарадника у којима је третман трајао 4 недеље. Због различитих програма 
вежбања који су примењивани у анализираним истраживањима не може се закључити који је 
примењени програм најбољи у смислу терапије ЛС (Cambronet al., 2006; Cho et al., 2014; 
Masharawi, et al., 2013). 

ЗАКЉУЧАК  

Резултати спроведеног прегледног истраживања указују да се код ЛС-а могу примењивати 
различити програми физичког вежбања који утичу на јачање и стабилност мишића лумбалне 
регије. С тим у вези у анализираним истраживањима коришћени су различити програми 
вежбања као што су вежбе снаге са и без оптерећења, аеробне вежбе различитог интензитета у 
комбинацији са другим програмима, затим вежбе за повећање флексибилности, вежбе за 
моторну контролу, вежбе за стабилност кичменог стуба, трчање у дубокој води итд. Због 
разлике у примењеним експерименталним програмима (у погледу програма вежбања) не може 
се тврдити који је програм ефикаснији у односу на други. Ипак у односу на целокупну анализу 
предност треба дати програмима усмереним на повећање снаге и флексибилности мишића који 
дају стабилност кичменом стубу. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Balague, F., Troussier, B., & Salminen, J. J. (1999). Non-specific low back pain in children and adolescents: risk 
factors. European spine journal, 8(6), 429-438. 

2. Cambron, J. A., Gudavalli, M. R., Hedeker, D., McGregor, M., Jedlicka, J., Keenum, M., ... & Furner, S. E. (2006). 
One-year follow-up of a randomized clinical trial comparing flexion distraction with an exercise program for 
chronic low-back pain. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 12(7), 659-668. 

3. Chatzitheodorou, D., Kabitsis, C., Malliou, P., & Mougios, V. (2007). A pilot study of the effects of high-intensity 
aerobic exercise versus passive interventions on pain, disability, psychological strain, and serum cortisol 
concentrations in people with chronic low back pain. Physical therapy, 87(3), 1-9. 

4. Cho, H. Y., Kim, E. H., & Kim, J. (2014). Effects of the CORE exercise program on pain and active range of 
motion in patients with chronic low back pain. Journal of physical therapy science, 26(8), 1237-1240. 



Anthropological and teoanthropological views on physical activity from the time of Constantine the Great to modern times 

178 

5. Costa, L. O., Maher, C. G., Latimer, J., Hodges, P. W., Herbert, R. D., Refshauge, K. M., McAuley J. H., & Jennings, 
M. D. (2009). Motor control exercise for chronic low back pain: a randomized placebo-controlled trial. 
Physical therapy, 89(12), 1275-1286. 

6. Cuesta-Vargas, A. I., García-Romero, J. C., Arroyo-Morales, M., Diego-Acosta, Á. M., & Daly, D. J. (2011). 
Exercise, manual therapy, and education with or without high-intensity deep-water running for nonspecific 
chronic low back pain: a pragmatic randomized controlled trial. American Journal of Physical Medicine & 
Rehabilitation, 90(7), 526-538. 

7. Duthey, B. (2013). Background Paper 6.24 Low back pain. Priority Medicines for Europe and the World “A 
Public Health Approach to Innovation”, 4-6. 

8. Ferreira, M.L., Ferreira, P.H., Latimer, J., Herbert, R.D., Hodges, P.W., Jennings, M.D., Maher, C.G., & Refshauge, 
K.M. (2007). Comparison of general exercise, motor control exercise and spinal manipulative therapy for 
chronic low back pain: a randomized trial. Pain, 131(1), 31-37. 

9. Heneweer, H., Vanhees, L., & Picavet, H.S.J. (2009). Physical activity and low back pain: a U-shaped relation?. 
Pain, 143(1), 21-25. 

10. Jacob, T., Baras, M., Zeev, A., & Epstein, L. (2004). Physical activities and low back pain: a community-based 
study. Medicine and science in sports and exercise, 36(1), 9-15. 

11. Kell, R. T., & Asmundson, G. J. (2009). A comparison of two forms of periodized exercise rehabilitation 
programs in the management of chronic nonspecific low-back pain. The Journal of Strength & Conditioning 
Research, 23(2), 513-523. 

12. Machado, L. A., Azevedo, D. C., Capanema, M. B., Neto, T. N., & Cerceau, D. M. (2007). Client‐Centered Therapy 
vs Exercise Therapy for Chronic Low Back Pain: A Pilot Randomized Controlled Trial in Brazil. Pain Medicine, 
8(3), 251-258. 

13. Masharawi, Y., & Nadaf, N. (2013). The effect of non-weight bearing group-exercising on females with non-
specific chronic low back pain: A randomized single blind controlled pilot study. Journal of back and 
musculoskeletal rehabilitation, 26(4), 353-359. 

14. Miyamoto, G.C., Costa, L.O., Galvanin, T., & Cabral, C.M. (2011). The efficacy of the addition of the Pilates 
method over a minimal intervention in the treatment of chronic nonspecific low back pain: a study protocol 
of a randomized controlled trial. Journal of chiropractic medicine, 10(4), 248-254. 

15. Sullivan, A. B., Covington, E., & Scheman, J. (2010). Immediate Benefits of a Brief 10‐Minute Exercise Protocol 
in a Chronic Pain Population: A Pilot Study. Pain Medicine, 11(4), 524-529. 

16. van der Roer, N., van Tulder, M., Barendse, J., Knol, D., van Mechelen, W., & de Vet, H. (2008). Intensive group 
training protocol versus guideline physiotherapy for patients with chronic low back pain: a randomised 
controlled trial. European Spine Journal, 17(9), 1193-1200. 

17. Vasseljen, O., Unsgaard-Tøndel, M., Westad, C., & Mork, P. J. (2012). Effect of core stability exercises on feed-
forward activation of deep abdominal muscles in chronic low back pain: a randomized controlled trial. Spine, 
37(13), 1101-1108. 

18. Woo, S.L., Gomez, M.A., & Akenson, W.H. (1985). Mechanical behaviors of soft tissues: Measurements, 
modifications, injuries, and treatment. In: Nahum, H.M., & Melvin, J. (Eds.), Biomechanics of trauma (pp. 109-
133). Norwalk, CT: Appleton Century Crofts. 

19. Wallwork, T.L., Stanton, W.R., Freke, M., & Hides, J.A. (2009). The effect of chronic low back pain on size and 
contraction of the lumbar multifidus muscle. Manual therapy, 14(5), 496-500. 

 
 

THE EFFECTS OF EXERCISE PROGRAMS ON THE LUMBAR SYNDROME: AN 
OVERVIEW 

 
Stevanović Miljana, Jorgić Bojan, Milenković Saša, Živković Dobrica 

 
Abstract: The aim of this study was to determine the effects of various exercise programs on treating the lumbar 
syndrome by providing a systematic overview of the existing research. Four electronic databases were analyzed, 
where the following key words were used: exercise, physical activity, pain, low back pain, spine. The input criteria for 
the journal articles that were included were the following: the date of publication was within the time span of 2006 
to 2016, they focused on the influence of various exercise programs on pain reduction in the lumbar region and the 
increase in functional abilities, with the exception of the Pilates exercise program. Based on the established criteria, 
the final analysis included 12 journal articles which were classified into two groups for easier analysis. The first 
group studies included one control group and one or more experimental groups. There were 5 such articles. The 
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other group consisted of the remaining 7 articles which consisted of one or more experimental groups and no control 
group. In relation to the control group, all of the applied exercise programs led to a statistically significant 
improvement in the results in terms of treating the lumbar syndrome. In most of the articles which made up the 
second group no advantage can be assigned to one of the exercise programs since almost all of them led to positive 
results, without any significant difference between the programs included in the individual studies. The applied 
exercise programs included strength exercises with and without load, aerobic exercises of various intensity in 
combination with other programs, exercises for the increase in flexibility, exercises of motor control, exercises of 
stability of the spinal column, running in deep water, etc. Based on the overall analysis, an advantage should be given 
to programs focusing on the increase in strength and flexibility of the muscles which support the spinal column. 

Key words: low back pain, exercise programs, effects. 
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ЗЛОУПОТРЕБА СПОРТА - СТАВОВИ СТУДЕНАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА 

 
Ранђеловић Небојша, Пиршл Даница, Живковић Данијела, Живановић Ненад 

Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија 

 
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК УДК: 796.011.5:616.26.035.3  
COBISS.SR-ID 255804684                    796.41:343.627 

 
Сажетак: Спорт и физичка активност имају важну улогу у свим подручјима људског живота. Физичка 
активност позитивно утиче на усвајање здравог начина живота, унапређује здравље и квалитет 
живота. Спортом називамо физичке активности које човек изводи из различитих разлога. Неки од разлога 
могу бити разонода, развијање тела, побољшање способности, такмичарски дух итд. На жалост, данас 
смо сведоци све веће професионализације спорта са циљем постизања врхунских резултата и материјалне 
добити, односно све се чешће заборавља дух олимпизма „важно је учествовати“, а повећава се притисак на 
децу и спортисте с поруком „важно је победити“. Злоупотреба спорта је појава коју морамо посматрати 
са више аспеката како би је што боље разумели и објаснили, као и да би пронашли могуће начине борбе 
против ње. У раду се помоћу регистрованих модела, кроз различите примере, представља злоупотреба 
спорта. Током прикупљања и обраде података и на основу добијених резултата у истраживању дошло се 
до закључка да иако је спорт у основи вредан и позитиван, данас је у њему више негативних ствари које су 
последица настојања да се оствари што већи приход. и да је на тај начин спорт постао поље разних 
злоупотреба. 

Кључне речи: спорт, злоупотреба, допинг, корупција, насиље.  

 

УВОД 

Иако спорт по претпоставци не би требало да има негативних учинака на људе, читав низ 
моралних питања која се појављују у вези са спортом: дискриминација, комерцијализација 
спорта, допинг, насиље, различите злоупотребе, чине да се у спортској етици суочавамо с 
многим важним питањима на које одговор траже сви они који се спортом баве или их спорт 
занима. У овом раду су проучене негативне појаве које омогућавају злоупотребу спорта, начин 
на који долази до злоупотреба, који су његови најчешћи узроци, као и евидентирање најчешћих 
и најприсутнијих модела злоупотребе спорта.  

У научној и стручној литератури постоје истраживања из ове области. Антић Душан (2010) 
је у свом истраживању проценио информисаност српских врхунских спортиста и спортискиња о 
допингу. Истраживање је било реализовано као трансферзална студија емпиријског карактера и 
обухватило је 478 испитаника различите животне доби који имају прволигашки или 
репрезентативни статус у свом спорту, јер су то спортисти који подлежу допинг контроли. 
Аутор је дошао до резултата да српски врхунски спортисти недовољно знају о свим аспектима 
допинга и да је потребна континуирана едукација у овој области. 

Фрањо Прот (2008) је у свом истраживању проценио однос према различитим облицима 
насилног понашања у спорту између особа које се баве једним борилачким спортом, теквондом, 
и особа који се баве другим спортовима. Резултати овог истраживања показују да је мала 
пропорција испитаника неосетљива на проблеме насиља у спорту, без обзира из којег спорта 
долазе. Циљ студије коју су спровели Дикић и сарадници (2008) био је да квантитативно и 
квалитативно анализирају дијабетске суплементе и лекове које користе спортисти. Аутори су 
закључили да постоји прекомерно узимање дијабетских суплемената и лекова од стране 
спортиста. Количина и комбинација узетих супстанци оправдава сумњу на здраствени ризик и 
потенцијално нежељене последице.  
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МЕТОДЕ 

Анкетно испитивање било је спроведено на узорку од 100 испитаника. Анкетирано је 45 
ученика средње школе и 55 студената Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу. Први 
популациони узорак су представљали средњошколци који немају дубља сазнања о спорту и 
пратећим појавама. Други популациони узорак су били студенти који су кроз школовање на 
факултету дошли до неких дубљих сазнања о спорту. 

У овом истраживању мерење степена информисаности ученика о злоупотреби спорта било 
је извршено помоћу упитника - анкете. За потребе овог истраживања била је израђена анкета од 
стране стручних кадрова на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Први део анкете 
састоји се од 14 питања и односи се на општа питања која треба да дају одговор у којој мери 
испитаници имају став о реалности и могућности постојања злоупотреба у спорту и њиховим 
модалитетима. Други део анкете састоји се од 12 питања која треба да дају мишљење о 
присутности појединих модалитета злоупотреба у спорту и степену њихове присутности.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

На питање да ли се активно баве спортом, 63,64% студената и 51,11% ученика средњих 
школа одговорило је потврдо. На основу резултата можемо уочити да проценат студената који 
се активно баве спортом није битно већи у односу на ученике с обзиром на чињеницу да су 
ипитаници студенти Факултета спорта и физичког васпитања. Разлика између студената и 
ученика по питању активног бављења спортом постоји у минималној мери.  

На питање да ли се спортом баве као регистровани или као рекреативни спортисти, 58,18% 
студената и 17,78% средњошколаца је навело да су регистровани спортисти. Остали студенти и 
средњошколци су се изјаснили као рекреативци. На основу резултата можемо уочити да међу 
студентима има већи број регистрованих спортиста у односу на ученике. Са друге стране, 
можемо запазити да је знатно већи број рекреативних спортиста међу ученицима у односу на 
студенте. Разлог за висок проценат рекреативних спортиста ученика је место у коме живе, 
Лебане, спада у сиромашније средине на југу Србије. С тим у вези, не постоји довољно услова 
(адекватни услови за спровођење тренинга (спортска хала), ангажовање спортских тренера и 
др.) како би ученици могли да се активно баве спортом.  

У погледу дужине бављења спортом, просечна дужина бављења спортом код студената је 
8,96 година, док је код средњошколаца просечна дужина бављења спортом 2,96 година.  

На питање којим спортовима су се бавили, испитаници су дали следеће одговоре који су 
приказани на графикону (грaфикон 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Грaфикон 1: Најчешће заступљени спортови којима се баве испитаници 

 
На основу резултата можемо приметити да су ученици средње школе тренирали мањи број 

спортова у односу на студенте због услова и средине у којима живе. Резултати показују да су 
највише тренирали спортове као што су фудбал, кошарка и одбојка. Код студената примећујемо 
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већи број различитих спортова, а највише су тренирали спортове као што су: фудбал, одбојка, 
пливање и карате.  

На питање да ли сматрају да у спорту постоје злоупотребе, 94,55% студената и 82,22% 
средњошколаца је одговорило да сматра да постоје. С тим у вези, можемо рећи да без обзира да 
ли се неко активно бави спортом или не, мишљења о постојању злоупотреба у спорту су веома 
слична и потврдна. На питање у којој мери су присутне злоупотребе у спорту, испитаници су 
дали следећи одговор (табела 1). 

 

Табела 1: Ставови о присутности злоупотреба у спорту 

 
 
 

 
 
 
На основу резултата можемо приметити да највећи број ученика сматра да злоупотреба у 

спорту постоји у умереној мери. 
У погледу одговорности за постојање негативних појава у спорту, средњошколци и студенти 

су дали одговоре графички приказане на следећем графикону (графикон 2). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Грaфикон 2: Одговорни за појаву негативних појава у спорту 
 

На основу резултата можемо приметити да су се спортски савези и спортисти највише пута 
појављивали у одговорима код студената и ученика, издвојени као најодговорнији за појаву 
злоупотреба у спорту. 

Следеће питање се односило на познавање појава које се могу сматрати злоупотребама у 
спорту (графикон 3). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Грaфикон 3: Врсте злоупотреба у спорту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 odgovorilo

srednja 8 1 3 1 12 9 4 3 1 3 45

fakultet 0 2 1 3 7 11 14 6 6 5 55

srednja 17.78% 2.22% 6.67% 2.22% 26.67% 20.00% 8.89% 6.67% 2.22% 6.67% 100.00%

fakultet 0.00% 3.64% 1.82% 5.45% 12.73% 20.00% 25.45% 10.91% 10.91% 9.09%
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На основу резултата можемо приметити да су се мито и корупција, као и намештање 
резултата највише појављивали у одговорима. У појашњењу питања нисмо дали могућност 
објашњење питања са циљем да бисмо видели да ли испитаници знају које су то појаве које се 
јављају као злоупотреба у спорту. Треба нагласити да на овом питању одређени број ученика 
средње школе (8,89%) нису ништа одговорили јер нису знали које су то појаве у спорту. Узроци 
појаве злоупотреба у спорту, према испитаницима, приказани су на следећем графикону 
(графикон 4).  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Грaфикон 4. Узроци појаве злоупотреба у спорту 

 
На основу резултата јасно се види код обе групе испитаника да су новац и лични интерес 

највећи узрок појаве злоупотреба у спорту. Такође, оба субузорка испитаника у највећем броју 
(82,22% средњошколаца и 94,55% студената) сматра да је феномен злоупотреба у спорту појава 
новијег датума. Може се закључити да због разних личних потреба и циљева, данашње друштво 
све чешће заборавља вредносне категорије које су утемељене у првобитном спорту.  

Следеће питање се односило на заступљеност злоупотреба у спорту у односу на економски 
статус нације. Обе групе испитаника сматрају да су злоупотребе у спорту подједнако присутне у 
свим државама без обзира на економски стандард.  

Следеће питање се односило на утврђивање актера који најчешће учествују у злоупотребама 
у спорту (графикон 5). 

 

 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

Грaфикон 5: Актери који најчешће учествују у злоупотребама у спорту 

 
Студенти и ученици сматрају да највећи степен учешћа у злоупотребама у спорту имају 

власници клубова, затим руководиоци клубова, а за њима спонзори. На питање да ли сматрају 
да је могуће да у спорту нема злоупотреба, 60% ученика и 47,27% студената је одговорило 
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потврдно. На питање који су услови потребни да би у неком друштву (садашњем или будућем) 
било могуће постојање спорта без изразитих злоупотреба, испитаници су у највећем броју 
случајева одговорили да не знају (46,67% средњошколаца и 47,27% студената). Следећи 
одговори су били: чешћа антидопинг контрола, строже казне и одвајање политике и спорта. На 
питање у којој мери је присутна злоупотреба лекова и дрога у спорту, испитаници су дали 
одговоре који су приказани на следећем графикону (графикон 6). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Графикон 6: У којој мери је присутна злоупотреба лекова и дрога у спорту? 

 
На основу резултата можемо закључити да највећи број ученика сматра да злоупотреба 

лекова и дрога у спорту постоји у умереној мери. Најмање ученика сматра да злоупотреба 
лекова и дрога у спорту постоји у приличној мери. Међутим, код студената видимо да највећи 
број сматра да злоупотреба у спорту постоји у знатној мери. Најмање студената сматра да 
злоупотреба у спорту постоји у занемарљивој мери. Следеће питање се односило на 
злоупотребу алкохола у спорту. На основу резултата можемо закључуити се да највише ученика 
сматра да злоупотреба алкохола као појава у спорту: не постоји, постоји у занемарљивој и у 
минималној мери. Најмање ученика сматра да злоупотреба алкохола у спорту постоји у врло 
великој мери. Међутим, код студената видимо да највећи број испитаника сматра да 
злоупотреба у спорту постоји у минималној мери. Најмање студената сматра да злоупотреба у 
спорту постоји у знатној мери. На питање у којој мери је присутна злоупотреба допинга у 
спорту, ученици у највећем броју сматрају да злоупотреба допинга у спорту као појава постоји у 
малој и у знатној мери. Са друге стране, студенти у највећем броју сматрају да злоупотреба 
допинга у спорту постоји у великој мери. 

У погледу везе политике и спорта, у негативној конотацији злоупотребе спорта, ученици и 
студенти у највећем броју сматрају да злоупотреба од стране политичара у спорту као појава 
постоји у врло великој мери. На питање у којој мери је присутна злоупотреба ликова и имена 
спортиста у различите сврхе у спорту, ученици у највећем броју сматрају да злоупотреба ликова 
и имена у спорту као појава постоји у малој мери. Најмањи број ученика сматра да ова врста 
злоупотребе постоји у великој мери. Са друге стране, студенти у највећем броју сматрају да 
злоупотреба ликова и имена у спорту постоји у приличној мери. Најмањи број студената сматра 
да ова врста злоупотребе постоји у занемарљивој и у минималној мери. Следеће питање се 
односило на присутност злоупотреба службеног положаја при трансферима играча у спорту. На 
основу резултата можемо закључити да ученици у највећем броју сматрају да злоупотреба 
службеног положаја при трансферима играча у спорту као појава постоји у минималној мери. Са 
друге стране, студенти у највећем броју сматрају да злоупотреба службеног положаја при 
трансферима играча у спорту постоји у врло великој мери. Најмањи број студената сматра да 
ова врста злоупотребе постоји у малој мери. Даље, питање присутности злоупотреба у 
недозвољене комерцијалне сврхе (трговина децом спортистима, препродаја улазница, 
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рекламирање неквалитетних и штетних производа) у спорту имало је одговоре који су 
приказани на следећем графикону (графикон 7).  
 

 
 

Графикон 7: Присутност злоупотреба у недозвољене комерцијалне сврхе (трговина децом 
спортистима, препродаја улазница, рекламирање неквалитетних и штетних производа) у спорту 

 
На основу резултата обе групе испитаника можемо рећи да присутност злоупотреба у 

недозвољене комерцијалне сврхе у спорту постоји и да је по мишљењу испитаника присутна у 
спорту у умереној мери. На питање У којој мери је присутна злоупотреба спорта за истицање 
национализма, испитаници су одговоре дали у табели 2.  

 
Табела 2: У којој мери је присутна злоупотреба спорта за истицање национализма? 

 
На основу резултата обе групе испитаника можемо рећи да присутност злоупотреба спорта 

за истицање национализма постоји и да је по мишљењу испитаника присутна у спорту у 
умереној мери. Следеће питање се односило на злоупотребу спорта за истицање расизма. 
Одговори су дати у табели 3.  
 

Табела 3: У којој мери је присутна злоупотреба спорта за истицање расизма? 
 

 
 
На основу резултата обе групе испитаника можемо рећи да присутност злоупотреба спорта 

за истицање расизма постоји и да је по мишљењу испитаника присутна у спорту у малој мери. 
Питање које се односило на злоупотреба намештања резултата у спорту имало је одговоре 

приказане у следећој табели (табела 4). 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 odgovorilo

srednja 2 4 11 4 7 6 5 3 1 2 45

fakultet 0 0 4 9 10 8 11 6 6 1 55

srednja 4.44% 8.89% 24.44% 8.89% 15.56% 13.33% 11.11% 6.67% 2.22% 4.44% 100.00%

fakultet 0.00% 0.00% 7.27% 16.36% 18.18% 14.55% 20.00% 10.91% 10.91% 1.82%
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Табела 4: Злоупотреба намештања резултата у спорту. 

 

 
 
На основу резултата обе групе испитаника можемо рећи да присутност злоупотреба 

намештања резултата у спорту постоји и да је по мишљењу испитаника присутна у спорту у 
знатној мери. 

На питање у којој мери је присутна злоупотреба спортских догађаја (нереди, насиље, 
вређање), испитаници су дали одговоре који су графички приказани на дијаграму (графикон 8).  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон 8: Присутност злоупотребе спортских догађаја (нереди, насиље, вређање) 

 
На основу резултата обе групе испитаника можемо рећи да присутност злоупотреба 

намештања резултата у спорту постоји и да је по мишљењу испитаника присутна у спорту у 
знатној мери. 
 Последње питање је од испитаника захтевало да направе редослед значаја злоупотреба у 

спорту, што је приказано на следећем графикону (графикон 9).  
 
 
 
 
 

 
 

 

Графикон 9: Редослед значајности злоупотреба у спорту 
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На основу ових резултата можемо уочити да су се ученици и студенти највише определили 

да највећа присутност злоупотреба у спорту има злоупотреба лекова и дрога, затим 
злоупотреба допинг средстава и на трећем месту злоупотреба спорта са циљем намештања 
резултата. 

ЗАКЉУЧАК 

Основни циљ овог истраживања био је да се дође до сазнања о негативним појавама које 
омогућавају злоупотребу спорта. Добијени резултати омогућавају сагледавање природе тих 
појава и могућих узрока. 
 На основу резултата истраживања можемо извести закључак да средњошколци и ученици 
сматрају да злоупотребе у спорту постоје. Такође, испитаници сматрају да злоупотребе у спорту 
нису везане за друштвени стандард. Постоји одређени степен општости по питању могућих 
облика злоупотребе спорта, као и по питању могућих узрока злоупотребе спорта. 
 Резултати истраживања показују да не постоји битна разлика у општем доживљавању 
злоупотреба у спорту између оних који се баве регистрованим и рекреативним спортом.  
 Не може се у потпуности тврдити да постоји битна разлика у општем доживљавању 
злоупотреба у спорту између средњошколаца и студената. 
 Значај овог рада огледа се у доприносу у разумевању природе постојања злоупотребе 
спорта.Током прикупљања и обраде података и на основу добијених резултата закључује се је 
да спорт постао поље разних злоупотреба. Тема је актуелна с обзиром на чињеницу да је ова 

појава постала неминовност и да ниједно савремено друштво није поштеђено њеног 
присуства. 
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THE ABUSE OF SPORT – FACULTY AND HIGH SCHOOL STUDENTS VIEWS 

 
Ranđelović Nebojša, Piršl Danica, Živković Danijela, Živanović Nenad 

 
Abstract: Sport and physical activity have an important role in all areas of human life. Physical activity has a 
positive effect on the adoption of healthy lifestyles, it improves health and quality of life. Sport is the name for all of 
the physical activities that a person performs for a variety of reasons. Some of those reasons include pastime, 
development of the body, improvement of skills, competitive spirit etc.. Unfortunately, today we are witnessing the 
increase in professionalization of sport so as to achieve superior results and material gain; in other words, the 
Olympic spirit - \"it is important to participate\" is frequently being forgotten, and thus the pressure on children and 
athletes is increased with the saying \"it is important to win.\" The misuse of sports is a phenomenon which must be 
viewed form a variety of aspects so that it could be better understood and explained, so that possible ways of fighting 
against it, can be found. In this work, through registered models, through various examples, description of the abuse 
in sport will be given. During data collection and analysis and the results of the study led to the conclusion that 
although the sport is essentially valuable and positive, today there are more negative aspects in it which are the 
result of efforts to gain more revenue. and thus sport became a field for various abuses.  

Keywords: sports, abuse, doping, corruption, violence. 
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СТРУЧНИ ЧЛАНАК УДК: 613.25-053.2  
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Сажетак: Бројне студије у свету и код нас су пратиле ефекте физичке активности на раст и развој деце и 
потврдиле да физичка активност позитивно делује не само на моторички развој деце већ и на целокупни 
психофизички раст и развој. Редовна физичка активност и кретање доприноси развоју мишића, правилном 
развоју костију, подстиче правилну координацију покрета и правилно држање тела, развија осећај за 
равнотежу и спретност, јача имунитет и штити од вишка килограма, благотворно делује на срце, 
крвоток и дисање, развија осећај одговорности и одважности код детета, помаже у јачању самопоуздања 
као и у ослобађању од агресије и негативних емоција на здрав начин. Савремени начин живота и тековине 
индустријске и технолошке револуције смањују потребу и могућност кретања код човека што је 
резултирало негативним ефектима по људско здравље. Деца се све мање крећу и играју на отвореном, а 
све више времена проводе седећи уз компјутере, ТВ, видео игрице, што је обично праћено и другим 
нездравим навикама као што је грицкање грицкалица, конзумирање фастфоод-а и преједање. Резултати 
оваквог начина живота су погубни: свако пето дете има лоше држање тела, свако четврто дете је 
гојазно, а чак 70% наше деце је недовољно физички активно. Ово су званични подаци, па је након 
препознавања гојазности по здравље деце и нације уопште, направљен програм "Покренимо нашу децу" од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског савеза професорафизичког 
васпитања и спорта којим се уводи додатна свакодневна физичка активност за ученике од 1.-4. разреда у 
свим основним школама у Србији. О вези недостатка физичке активности и гојазности не треба много 
причати јер је то доказано бројним студијама и истраживањима. Поред недостатка физичке активности 
за гојазност код деце је крива и неправилна исхрана. С обзиром да су деци за раст и развој неопходне све 
категорије намирница, за смањење гојазности дијетални режим исхране је мање значајан и није 
препоручљив сем "уоброчавања" детета и забране "грицкања" између оброка, већ се смањење тежине 
постиже повећањем физичке активности. Спречити епидемију гојазности код деце је заједнички циљ 
здравствених радника – педијатара и нутрициониста, као и професора физичке културе јер су резултати 
могући само уз један организован и тимски рад. "Покренимо нашу децу! Покренимо се сви!" 

 

УВОД 

Гојазност је најстарији метаболички поремећај код човека, што показују скулптуре древних 
цивилизација, грчке каријатиде, египатске сфинге, средњевековне уметничке слике и др. 
Гојазност као медицински проблем први су описали Грци. Хипократ је рекао: корпуленција није 
само болест за себе, већ је претња за развој других болести. 1611. године Рендл Котгрејв је 
описао гојазност-обезитс као хроничну болест која се испољава прекомерним накупљањем 
масти у организму и повећањем телесне тежине. (1) 

СЗО је дала дефиницију гојазности: то је хронично обољење које се карактерише увећањем 
масе тела у мери која доводи до нарушавања здравља и развоја низа компликација. У последње 
две деценије у европском региону број гојазних је утростручен, па се говори о епидемији 
гојазности. (3,4) 

20-30 % деце и адолесцената је прекомерно ухрањено или гојазно, а 60-85% гојазне деце 
остаје гојазно и у одрасло доба, па се повећава број оболелих од хроничких масовних незаразних 
болести (хипертензија, рана артеросклероза, дијабетес мелитус, кардиоваскуларне болести…) 
(2,5) 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255693068
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Гојазност код деце проузрокује смањење очекиване просечне дужине живота, повећава 
оптерећење болестима у наредној генерацији и тако угрожава функционисање система 
здравствене заштите и осигурања. (4,5) 

Мере за контролу гојазности код деце и адолесцената су биле неуспешне у многим земљама. 
Водећи узроци обољевања и смртности адолесцената су такозвани „нови морбидитети“: 
повреде и насиље, злоупотреба ПАС суптанци, поремећаји репродуктивног здравља, као и 
гојазност са пратећим обољевањем и последицама. (3) 

СЗО је 2006. г. сазвала Министарску конференцију земаља европског региона у Истамбулу 
где су државе чланице усвојиле повељу о супротстављању гојазности. Врсте гојазности: 95% је 
примарна идиопатска, а 5% је секундарна (генетски поремећаји, ендокрине болести, лезије СНС-
а, јатрогени узроци). Узроци примарне гојазности су прекомеран унос хране богате калоријама 
и шећерима, седентарни начин живота и недовољна физичка активност. Гојазност је резултат 
несклада калоријског уноса и потрошње. (1,4) 

Ризици и негативне последице гојазности по здравље су: 
  

 психосоцијални и психијатријски поремећаји, 

 кардиоваскуларни и респираторни, 

 гастроинтестинални, 

 еднокрини и гинеколошки, 

 метаболички, 

 ортопетски и други. 

ПРОЦЕНА УХРАЊЕНОСТИ КОД ДЕЦЕ  

Нормална је од трећег до деведесетог перцентила по полу и узрасту (Европски стандарди), 
односно од петог до осамдесетпетог перцентила (по Америчким стандардима). Прекомерно 
ухрањена деца су од деведесетог до деведесетседмог перцентила по Европским стандардима, а 
од осамдесетпетог до деведесетпетог по Америчким. Гојазност је преко деведесетседмог 
перцентила за Европу, преко деведесетпетог за Америку. Морбидна патолошка гојазност је 
преко деведесетдеветог перцентила. (2,3,6) 

Клиничка процена ухрањености се врши на основу анамнезе (личне и породичне), 
физикалног прегледа (ТВ, ТМ, ТА, обим струка, тип гојазности, знаци дизморфије и 
хипотироидизма) и лабораторијских анализа (резистенција на инсулин, метаболички синдром, 
функција јетре, холестерол, тригилицериди). (4,6) 

Систематски прегледи идентификују поремећаје ухрањености код деце након чега се 
примењују мере за смањење гојазности (правилна исхрана, повећана физичка активност). 
Ефекти физичке активности на раст и развој деце доприносе, не само правилном расту и развоју 
деце што се тиче моторик, већ утичу и на целокупан психофизичке раст и развој. Редовна 
физичка активност и кретање доприносе: 
 

 развоју мишића 

 правилном развоју костију 

 подстичу правилну координацију покрета и правилно држање теле 

 развијају осећај за равнотежу и спретност 

 јачају имунитет 

 штите од вишка килограма 

 благотворно делују на срце, крвоток и дисање 

 развијају осећај одговорности и одважности код деце 

 помажу у јачању самопоуздања 

 помажу у ослобађању од агресије и негативних емоција на здрав начин. 
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Седентарни начин живота подразумева дуго седење испред ТВ-а, компјутера, мобилних 
телефона, видео игрица, при чему се конзумирају грицкалице, брза храна и долази често до 
преједања. Деци треба ограничини све ово на један сат дневно. (6) 

Резултати систематских прегледа показују да свако пето дете има лоше држање тела, свако 
четврто дете је прекомерно угојено или гојазно, а седамдесет посто деце је недовољно физички 
активно. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Српски савез професора 
физичког васпитања и спорта су направили Пројекат „Покренимо нашу деце“ којим се уводи 
додатна свакодневна физичка активност за ученике од првог до четвртог разреда у свим 
основним школама у Србији. 

Под слоганом „да сваки школски дан буде активан“ примењиваће се креативни и забавни 
модели вежби: 
 

 весела столица 

 причам ти причу 

 здрава стопалца 

 разиграна палица 

 музичка гимнастика 

 плеши и заледи се 

 јесење, пролећне и зимске играрије на отвореном.  

Сваки дан деца треба 15 минута да проведу у вежби добрих за здравље и забавних у пракси. 
Овај програм је започет децембра 2016. планирањем акција и у првој фази представници 
ССПФВС обучиће учитеље свих школа у Србији како да анимирају и ангажују децу у забавним и 
корисним моделима превентивних вежби. Учитељи који су прошли обуку савеза ће знања са 
обуке пренети свим осталим колегама у својим школама након чега ће сви професори разредне 
наставе у Србији бити спремни да реализују овај програм. Од марта до јуна 2017. пратиће се 
ефекти вежбања заједно са сарадницима и експертима, а од 1. 9. 2017. почеће потпуна примена 
програма.  

Програм „Покренимо нашу децу“ обухвата све основне школе у Србији и има за циљ 
повећање физичке активности наше деце короз игру, забаву и уживање. 

НЕПРАВИЛНА ИСХРАНА 

Деци су за раст и развој неопходне све категорије намирница, па се за њих не примењују 
строги дијетални режими, нема забрањених намирница за децу, али је потребно децу 
уоброчити, забранити грицкање између оброка, контролисати величину порција, повећати унос 
воћа и поврћа и примењивати принципе правилне исхране према пирамиди исхране.  

Физичка активност има већу важност у спречавању и лечењу гојазности код деце, што 
потврђују бројне студије. „Физичка активност може да замени многе лекове, али ниједан лек не 
може да замени физичку активност“. Физичка активност код деце мора бити контролисана и 
препоручена од стране стручњака који ће водити рачуна да она буде прилагођена узрасту 
детета, његовим могућностима, навикама и потребама.  

ЗАКЉУЧАК 

Спречити епидемију гојазности код деце је заједнички циљ здравствених радиника 
(педијатара, нутрициониста) као и педагога физичке културе, јер су резултати могући само уз 
један организован и тимски рад. „Покренимо нашу децу!“ „Покренимо се сви!“ 
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"LET’S ACTIVATE OUR CHILDREN" - REDUCE OBESITY 
 

Ranković Jasmina, Nedin Ranković Gorana, Ranković Branislava 
 

Abstract: Numerous studies in the world and our country followed the effects of physical activity on the growth and 
development of children and confirmed that physical activity has a positive effect, not only on the motor 
development of children, but also on the entire mental and physical growth and development. Regular physical 
activity and movement contributes to the development of muscles, proper development of bones, encourages proper 
coordination of movements and proper posture, develops a sense of balance and dexterity, strengthens the immune 
system and protects from excess weight, has a beneficial effect on the heart, blood circulation and respiration, 
develops a sense of responsibility and the courage of a child, helps the strengthening of self-confidence as well as 
release of aggression and negative emotions in a healthy way. The modern way of life and achievements of the 
industrial and technological revolutions reduce the need and the possibility of movement in humans which results in 
adverse effects to human health. Children move less and less play outdoors, and they spend more time sitting with 
computers, TV, video games, which is usually accompanied by other unhealthy habits such as eating snacks, fast food 
and overeating. The results of this way of life are devastating: every fifth child has bad posture, one in four children is 
obese, and 70% of our children are not sufficiently physically active. These are official data, so consequently, after the 
recognition of obesity in health of children and nation in general, the program "Let’s activate our children" is made 
by the Ministry of Education, Science and Technological Development and the Serbian Association of Physical 
Education and Sport professors, to introduce additional daily physical activity for students from 1.to 4. grade in all 
primary schools in Serbia. There is no need to talk about the connection between the lack of physical activity and 
obesity, because it is proven by numerous studies and researches. In addition to the lack of physical activity, for 
obesity in children, the improper diet is also responsible. Since the children need, for growth and development, all the 
necessary categories of foods, in order to reduce obesity, diet is less important and is not recommended except 
"putting" a child on regular meals and prohibiting of "nibbling" between meals. The weight reduction is achieved by 
increasing physical activity. To prevent the epidemic of obesity in children is a common goal of health professionals - 
pediatricians and nutritionists, as well as professors of physical education, because the results are possible only with 
an organized and teamwork. "Let’s activate our children! Let's all be active!” 
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Сажетак: У организму човека највећи проценат телесне масе отпада на воду, код мушкараца 60%, а код 
жена 40%. Укупан дневни унос воде износи око 2400мл. Организам течност губи на неколико начина: преко 
коже, дисајних органа, знојењем и столицом. Течност је подељена у организму на интраћелијску течност 
(око 2/3 течности) и екстраћелијску течност (1/3 течности). Између ове две течности постоји стална 
осмотска равнотежа, измена течности. Захваљујући овоме одржава се константност различитих 
растворених материја органске и неорганске природе што омогућује одржавање хомеостазе организма. 
Стална запремина и састав телесних течности одржава се координираним дејством нервног, 
неуроендокриног и ендокриног система. Центар за жеђ директно и најјаче реагује на повећану 
осмоларност, а налази се у антеровентралном зиду треће коморе мозга. Дехидратација организма 
представља недостатак воде у организму због недовољног уношења или претераног губитка. Губитак 
телесних течности за време физичке активности може да износи чак и 5 литара. Сва изгубљена течност 
мора се надокнадити јер без тога нема врхунских резултата. Постоје 3 фазе у надокнади течности: 
прехидратација, хидратација и рехидратација. 

УВОД 

Око 2/3 просечне човекове тежине отпада на воду, а готово ¾ те воде налази се у ћелијама. У 
организму човека има око 60%, у мишићном ткиву 75%, у можданом ткиву 80%, у плућима 90%, 
а у масном ткиву 10%. (6) На основу ових података за сваког спортисту може да се израчуна 
количина воде коју он поседује у организму. Спортиста телесне масе од 75 кг има 45Л воде у 
телу. (10,11) Равнотежа воде тесно је повезана са терморегулацијом, а центри се налазе у 
хипоталамусу. Стална потреба воде у организму износи 2600мл. Унутар организма метаболички 
се створи 300мл, а остало 2300мл мора да се унесе. (2,4,7) Главни потрошачи воде су плућа 
600мл, кожа 400мл, бубрези 1300мл и црева 300мл. Спортисти имају мање воде у себи и зато 
постоји потреба за њеним уношењем. Вода је у телу подељена на два простора: интерцелуларни 
60% и екстрацелуларни 40%. Иначе 75% воде одлази на топлоту тела, а 25% на механички рад 
организма. (8,9). 

ГЛАВНИ ТЕКСТ 

Вода има веомa важну улогу у организму и без ње човек може да остане у животу најдуже 
48-72 сата, у зависности од тога какво је стање претходно жеђи. (1,3) Вода се, иначе губи путем 
тзв.неприметног испаравања кроз издахнути ваздух који је засићени воденом паром. Телесна 
течност губи се кроз кожу, путем мокраће, столице, код физиолошког хлађења тела као и код 
знојења тела. Губитак телесне течности за време физичке активности путем знојења може да 
износи чак и 5 литара, што је за око 50 пута више него у стању мировања, а издахутим ваздухом 
се губи три пута више воде него у миру. Сва изгубљена вода се надокнађује у оној количини у 
којој је изгубљена. То је законитост за спортисте без које је немогуће постићи врхунске 
резултете. Воду у организму треба штедети због тога што 2,7 гр везују 1 гр енергетског 
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мишићног покретача, а њена надокнада је у ствари принцип правилног узимања воде, а то је: 
Пије се пре, за време и након физичког оптерећења. (5,10) 

Постоје 4 фазе узимања течности код спортиста, што се везује за адекватно узимање 
напитака пре такмичења, за време и после такмичења: 

 прехидратација 
 хидратација 
 дехидратација 
 рехидратација 

Када говоримо о прехидратацији, веома је значајна за одржавање телесне температуре 
током такмичења и у спречавању губитка телесне масе. Два дана уочи такмичења треба да се 
пије одређена количина течности (воде). Затим у последња 4 сата пре такмичења треба да се 
настави са пијењем течности сваких 30 минута, с тим да последња порција буде најкасније 20 
минута пре такмичења. Толико времена треба за чисту воду да се испразни из желуца. Тада 
треба да се испразни мокраћна бешика и не треба да постоји страх код спортисте од потребе 
мокрења током такмичења јер бубрези током физичког рада готово потпуно престају да 
продукују мокраћу. Успешност прехидратације у тесној је вези са узимањем неких додатака 
течности, најбоље ефекте даје раствор 7% угљених хидрата, а поред тога укључују се и мање 
количине калијума, магнезијума, фосфата и натријума, за које је доказано да поспешују 
апсорпцију течности. Да би спортиста почео са такмичењем неопходно је да 1-4 часа пре 
такмичења унесе 1000 - 1200 мл воде. (11,12) 

Што се тиче хидратације, вода треба да се пије пре, за време и након физичког оптерећења, 
што значи, течност треба да се уноси готово непрекидно и то континуирано. Ако се пре 
тренинга или такмичења не обезбеди довољна хидратантност тела, дефицит се у суштини више 
не може надокнадити пијењем воде за време тренинга, или такмичења. Суштина је да у физичке 
напоре организам треба да буде потпуно хидратисан. 

Многа научна истраживања о дехидратацији, тј. губитку воде су показала да 3-4% губитка 
укупне телесне воде доводи до губитка контрактилне мишићне снаге за 30%, а брзине и 
експлозивности мишићног рада за 8%. (9,12) 

Када у тешком телесном напору настане дехидратација, желудац је скоро потпуно празан, 
садржи малу количину веома киселог сока, мишићи су препуни распадних продуката 
метаболизма гликогена, а у најгорем случају и метаболизма амино киселина (млечне киселине, 
амонијака, разних електролита). Депо резервног шећера у јетри и мишићима су потпуно 
испражњени, па због губитка воде, концентрација соли у телесним течностима и ћелијама је 
повећана. Уз све то постоји и појачана продукција, а смањено одавање топлоте што доводи до 
прегрејавања организма. Сви ти услови су крајње неповољни за вршење мишићног рада, а 
спортски резултати су равни нули. Дехидратација је често узрокована знојењем због високе 
температуре, долази до смањења волумена крви, мења се састав екстрацелуларне и 
интрацелуларне течности, поремећена је терморегулација и долази до поремећаја циркулације. 
Вода одлази из тела испаравањем с коже, испаравањем из плућа или излучивањем веома 
разређене мокраће. У свим тим случајевима вода напушта део ванћелијске течности, али 
истовремено нешто ћелијске воде прелази осмозом у ванћелијски простор, па се на тај начин 
изједначује осмоларност ванћелијске и ћелијске течности. Тако је коначни исход поремећај 
хомеостазе. (6,10,12) 

За време такмичења значајно је да се вода узима што чешће у количинама од 100-200мл на 
сваких 15-20 минута. Чак се и рецимо од стране УЕФЕ разматрала могућност увођења тајм-аута 
за време такмичења ради узимања течности. У овим условима лекар и физиотерапеут уласком 
на терен имају задатак да што већем броју спортиста дају течност да пију. 

Најзначајнија фаза очувања концентрације гликогена у мишићuма је рехидратација или 
обнављање течности. Да би се сачувао гликоген у мишићuма најбоље је одмах после физичке 
активности у првој фази укључити 10% угљених хидрата у облику напитка, а у другој фази 
након 90-120 минута још 4-8% угљених хидрата (према телесној маси), а касније и енергетске 
масти и минерале Na, Mg, K, Ca. Посебно је важан калијум за ресинтезу гликогена (500-700мг). 
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Температура воде за пиће која се препоручује спортистима и зими и лети се кpeћe од 4 
целзијуса до 10. Сматра се да је највећи губитак воде онда када је примитак највећи. 
Рехидратација је задовољена када се постигну следећи услови: ускладиштење мишићног 
гликогена и узимање воде у количинама истим са губитком или већим, зависно од напора. 
Изгубљена течност приликом напора обавезно се мора надокнадити. У случајевима великих 
излучивања зноја, дневна потреба може нарасти и до више литара воде. Постоје више метода за 
израчунавање недостатка количине воде, а најлакше је применити тако што сваки изгубљени 
килограм телесне тежине надокнадимо једним литром воде. 

Што се тиче напитака са угљеним хидратима, нису сви повољни. Превише угљених хидрата 
или шећера може негативно утицати на способности играча. Напици који садрже 40% угљених 
хидрата се пуно спорије разграђује у желудцу него чиста вода. То значи да напитци са превише 
шећера као што су „Кока-Кола" и слични сокови, нису погодни за конзумацију пре или за време 
вежбања. Идеалан спортски напитак би требао да садржи 6-8% угљених хидрата и малу 
количину соли. Концентрација натријума у крви може бити смањена због појачаног знојења или 
конзумирања превише воде. Смањена количина натријума у крви може изазвати мучнину и 
главобољу. Додатак само мале количине соли може спречити потенцијалну опасност од овога. 

Адекватан унос течности током и након спортског тренинга је од примарног значаја за 
здравље учесника и постизање успеха у спорту. Дехидратација ремети нормалну функцију 
крдиоваскуларног система и терморегулацију, што посебно код дуготрајног вежбања у 
условима високе температуре може довести до озбиљних поремећаја у организму. Губитак 
течности од 1-2% ТМ смањује издржљивост, изазивајући промене у централном нервном 
систему. Истраживања указују да дехидратација убрзава разградњу гликогена и протеина у 
ћелији што настаје као резултат измењене осмоларности. Супротно, увећање садржаја воде 
иницира синтезу протеина. Већи степен дехидратације у организму праћен је озбиљним 
променама у функцији ћелије. Највећи степен губитка течности бележи се код физичког рада 
који траје континуирано преко 1-1,5 сат. У тим околностима треба обезбедити адекватан унос 
течности пре, током и након тренинга односно такмичења. Неопходно је да млади спортиста 
усвоји план узимања течности који ће по свом квантитету, саставу и времену узимања 
максимално смањити могућност настанка значајног степена дехидратације. Обојени напици, 
који садрже адекватне количине угљених хидрата и натријум-хлорида, најбоље су прихваћени и 
могу да обезбеде надокнаду онога што је изгубљено, а тиме превенирају термални стрес. Иако је 
концентрација натријума у зноју деце нешто нижа, него код одраслих, велики губитак течности 
од неколико литара евапорацијом, може бити праћен значајним дефицитом натријума. 

Надокнада у периоду опоравка треба да обухвати унос натријум-хлорида, калијума и 
магнезијума, који поред осталог треба да спрече настанак мишићних грчева. Спортисти који 
морају да одрже телесну масу у одређеним границама, као што је то код оних који су 
категорисани према телесној маси (борилачки спортови) често прибегавају добровољној 
дехидратацији, која се изазива на различите начине. Оваква пракса је ризична и резултат је 
познавања поступака за успешну и безбедну редукцију телесне масе. 

ЗАКЉУЧАК 

Уопштено говорећи, спортисти треба да следе следеће одреднице за хидрацију пре почетка 
вежбања: 

1. Не треба се ослањати на осећај жеђи као индикатор потребе за течношћу. Жеђ треба 
сматрати осећајем закаснелог сигнала, који се јавља када је организам већ изгубио 1,5 до 
2 Л течности. Пошто је познато да вежбање одлаже појаву осећаја жеђи, чекање да се жеђ 
јави узрокује прекомеран губитак течности и снижавања укупне количине течности у 
организму. 

2. Спортисти треба да се навикну да уносе течност и без осећаја жеђи. Да ствар буде 
практичнија, то је много лакше када спортисти увек са собом носе течност, где год да се 
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налазе и куда год да иду. Уношење течности ће вероватно бити учесталије ако су 
течности спортисти увек на дохват руке, без потребе да их тражи, нарочито ако не осећа 
жеђ. 

3. Спортисти треба да се навикну да уносе довољно течности пре вежбања и да производе 
бистар урин (што је знак да је спортиста добро хидриран). Урин тамне боје је знак да 
спортиста производи мању количину концентрованог урина, што је последица 
чињенице да људски организам покушава да задржи колико год је могуће више течности 
– јасан знак дехидрације. 

4. Око 1 до 1,5 сати пре вежбања, спортиста би требало да унесе већу количину течности 
(до 0,5 литара) за релативно кратко време да би био адекватно хидриран и да би 
побољшао желудачно пражњење. Након тога, спортиста треба у појединачним гутљајима 
да уноси течност (око пола чаше на сваких 10 минута) да би одржао оптимално станје 
хидрантности пре него што вежбање или такмичење започне. Спортисти треба да уносе 
течност онолико често и у оној количини коју могу толерисати да би надокнадили 
настали губитак. 

5. Спортисти који покушавају да се суперхидрирају не треба да користе ову технику без 
пажљиве контроле, нарочито уз помоћ глицерола. Суперхидрацију не треба да 
покушавају да постигну особе чији је кардиоваскуларни систем угрожен. То такође не 
треба први пут покушавати пре такмичења. Да будемо практични, најбезбеднији начин 
да се особа суперхидрира јесте да често уноси течност. 

6. Спортисти треба да избегавају храну и пића који могу имати диуретски утицај 
(стимулишу лучење урина). На пример, кофеин и сродне супстанце који су чести састојци 
кафе, чаја, чоколаде и сокова повећавају степен излучивања урина ако се конзумирају за 
оптимизирање станја хидрације пре вежбања. 

 

Спортисти који уносе течности у току вежбања имају евидентне користи од уноса, у које 
спадају одржавање спортских перформанси и успоравање пораста срчане фреквенције и 
температуре тела које изазива вежбање. Осим тога, побољшава се или се одржава доток крви до 
коже. Степен до којег се способност одржавања топлоте остварује деловањем 
кардиоваскуларног система у директној вези је са степеном хидрираности. Јасно је да је 
неуношење довољно течности у току вежбања велики фактор ризика за настанак топлотне 
исцрпљености. Најбоља стратегија коју спортисти треба да усвоје да би избегли топлотну 
исцрпљеност и одржали спортске резултате јесте да пију течност у току вежбања. 

 

Спортисти би требало да воде рачуна и за унос течности након вежбања: 

1. Одређена количина течности треба да се конзумира непосредно након вежбања. Та 
велика количина течности растеже желудац и повећава брзину пражњења и апсорпције 
у цревима. 

2. Након иницијалног уноса велике количине течности, спортисти треба да уносе 
приближно ¼ Л на сваких 15 минута да би постигли унос течности од приближно 3 Л 
течности на 3 сата. Што је спортиста крупнији и што више зноја изгуби у току 
активности, то је већа количина течности која мора да се надокнади. 

3. Течности треба да садрже и угљене хидрате и натријум јер су корисни за повратак 
спортисте у стање добре хидрираности. Осим тога, садржај угљених хидрата у напицима 
помаже да се енергетске материје (глукоза) врате у мишиће да би се спортиста 
припремио за следећу епизоду вежбања. 

4. Спортски напици обично обезбеђују 10 до 25 mmol електролита (углавном натријума) по 
литру течности. Међутим, оптимална концентрација натријума за задржавање течности 
износи приближно 50 mmol електролита по литру течности. Пошто додавање веће 
количине натријума у течност чини пиће неукусним зато спортисти уносе мање 
течности. Зато би спортисте требало саветовати да узимају слане грицкалице (као што 
су штапићи или слани крекери) у периоду непосредно после вежбања. 
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5. Губитак телесне масе који настане због вежбања треба да буде кључан у одређивању 
укупне количине која се мора надокнадити пре почетка следеће сесије вежбања. 
Генерална одредница, 480 mL унете течности, одговара губитку од 0,5 кг телесне масе.  

6. Течности које садрже кофеин и сродне супстанце треба избегавати јер повећавају 
губитак течности путем урина. 

 

При уносу великих количина течности спортски резултати се повећавају за 6,7%, у односу на 
унос малих количина течности. При уносу угљених хидрата у поређењу са неуношењем 
спортски резултати се побољшавају за 6,3%, а комбиновањем великих количина течности и 
угљених хидрата у поређењу са уносом моло течности без угљених хидрата резултати су 
побољшани за 12,4%. 
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COMPENSATION OF LIQUIDS IN ATHLETES 
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Stojiljković Božidar 

 
Abstract: In human body the highest percentage of body weight belongs to water, in men 60% and women 40%. The 
total daily intake of water is around 2400ml. The body loses fluids in several ways: through the skin, respiratory 
organs, sweat and feces. The liquid in the body is divided into intracellular fluid (about 2/3 of the liquid) and 
extracellular fluid (fluid 1/3). Between these two fluids there is a continuous osmotic balance, fluid shift. Thanks to 
this the consistency of various solutes of organic and inorganic nature is maintained, which allows the maintenance 
of homeostasis of the organism. The constant volume and composition of body fluids is maintained through 
coordinated action of the nervous, neuroendocrine and endocrine systems. Center for thirst, directly and the most 
strongly responds to increased osmolarity, and is located in anteroventral wall of the third ventricle of the brain. 
Dehydration of the body is the lack of water in the body due to insufficient intake or excessive loss of water. Loss of 
body fluids during physical activity may be as high as 5 liters. All the lost liquid must be compensated since without 
it, no top results can be achieved. There are 3 stages in Liquid compensation; prehydration, hydration and 
rehydration.  
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Сажетак: У експерименту је учествовало 68 ученика средњих школа, узраста 15 и 16 година (± 6 месеци). 
Основни циљ истраживања је утврђивање статистички значајних каноничких релација између 
моторичких способности (као предикторски систем) на појединачне варијабле димензије спринтерске 
брзине (као критеријумски систем) код ученика средњих школа укључених у додатној настави. Предмет 
истраживања су моторичке димензије као и брзинске способности спринтерског трчања на 20, 50, 200 и 
400 метара ученика средњих школа селекционисаних за спринтерска трчања. 

Кључне речи: Ученици, моторичке способности, каноничка корелациона анализа, спринтерска брзина. 

УВОД 

Настава физичког васпитања у средњим школама према неким истраживачима (Вишњић 
2002; Вишњић, Јовановић и Милетић, 2004; Крагујевић, 2005) форсира претежно информатичку 
компоненту садржаја рада (учење моторичких знања), те је најчешће без довољно ефикасних 
вежби за развој способности и особина које су основни услов промена димензија 
антрополошког статуса ученика. Како је физичко васпитање неадекватно заступљено са два 
часа недељно, настава се остварује ниском енергетском компонентом, што представља велики 
проблем у остваривању циља и задатака наставе физичког фаспитања. Због овако недовољне 
ефикасности наставе физичког васпитања, већи број деце укуључује се у додатно вежбање у 
оквиру школске секције или у тренажни рад у спортским организацијама. 

Већи број истраживача указује (Курелић и сарадници, 1975; Бала, 1981; Малацко и Рађо, 
2004) да је идентификација способности и особина деце и омладине претежно наследним 
фактором уз допринос спољашних фактора не доприноси откривању научно заснованих 
међусобних односа, тзв. неурофизиолошких релација и утицаја спољашних фактора. Зато се 
последњих година, коришћењем мултиваријантних метода обраде добијених резултата 
ученика, повећао приступ испитивања интеракција између димензија антрополошких 
карактеристика и њихових релација са успехом у спортским активностима које нуде 
програмски садржаји наставе физичког васпитања. 

У складу са тим, већи број аутора (Исмаил, 1976; Катић, 1983; Здански и Галић, 2002; 
Малацко и Рађо, 2004; Жељасков, 2004; Бомпа, 2006.) потврдио је ваљаност раније постављене 
теорије интегралног развоја, посебно за утврђивање релација између моторичких способности 
и других субсистема психосоматског статуса. С обзиром на висок коефицијент урођености 
брзине тренингом се може врло мало утицати на њен развој. Повољна је околност што се може 
значајно утицати на развој специфичних брзинских способности. Због тога је тренинг брзине 
углавном усмерен на развој брзине реакције, брзину извођења једног покрета и брзину 
алтернативних (фреквенцију) покрета. Важан услов за развој специфичних брзинских 
способности је да су технике које спортиста изводи технички усавршене. Неки истраживачи 
(Бала, 1981; Аруновић, Берковић, Бокан, Крсмановић, Мадић, Матић, Радовановић и Вишњић, 
1992; Вишњић, 2006; Милановић, 2007) су у више наврата налазили позитивну повезаност 
између тестова моторичких способности, са једне стране, и резултата атлетских дисциплина 
спринтерског трчања. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255820300
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Предмет истраживања су моторичке димензије ученика средњих школа селекционисаних за 
спринтерска трчања. Проблем истраживања је испитивање статистички значајних релација 
између латентних димензија одговарајућих моторичких способности са резултатима брзинских 
способности у спринтерском трчању кратких стаза код ученика средњих школа. Основни циљ 
истраживања је утврђивање статистички значајних каноничких релација између моторичких 
способности (као предикторски систем) на појединачне критеријске варијабле димензије 
спринтерске брзине (као критеријумски систем) код ученика средњих школа. Полазећи од 
предмета, проблема, циља истраживања, постављена је следећа хипотеза: Х– Постоје 
статистички значајне релације између моторичких способности и резултата у брзини трчања 
кратких стаза на 20, 50, 200 и 400 метара. 

МЕТОДЕ  

У експерименту је учествовало 68 ученика средњих школа, узраста 15 и 16 година (± 6 
месеци). Сви испитаници су своју активност спроводили на редовним часовима физичког 
васпитања и са три часа недељно тренажним процесом као селекционисани спортисти у оквиру 
додатне наставе. 

Примењени скуп моторичких варијабли, као и примењени скуп тестова спринтерске брзине 
узет је из истраживања Курелића, Момировића, Стојановића, Штурма и Вискић-Шталец, 1975.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Утврђени резултати на Табели 1. код испитаника у простору моторичких способности 
испитаника показују, да ни код једног теста нема значајних одступања резултата од нормалне 
дистрибуције. У интервалима минималних (Мин.) и максималних (Маx) резултата налази се 
најмање пет стандардних девијација (Ст. Дев), што указује на значајну распршеност, тј. 
осетљивост моторичких тестова. Вредност скјуниса показују да ни код једне мере нема 
значајних одступања резултата од нормалне дистрибуције, с обзиром на то да вредности не 
прелазе 1.00 ни код једног теста. Резултати куртозиса се крећу испод нормалне вредности 
дистрибуције 2.75, што чини дистрибуцију платикуричном или расплинутом. Добијени 
резултати моторичких способности не одступају од резултата сличних истраживања 
проверених код нас на овој популацији испитаника, те је тиме омогућена примена 
мултиваријантних метода обраде резултата у овом истраживању. Генерализација резултата на 
популацији из које је изведен узорак ових испитаника тиме је могућа. 
 

Табела 1: Основни статистички параметри за процену моторичких способности. 

Вар. N Mean Min. Max. Std.Dev Skewn. Kurtos. 

МДТК 68 11.36 8.00 28.00 9.17 -0.058 0.310 

ММЗГ 68 14.83 10.00 25.00 54.96 0.393 -0.465 

МЧУЧ 68 12.57 7.00 16.00 0.28 0.049 -1.065 

МТАН 68 28.42 22.00 33.00 4.16 -0.305 -0.037 

МТАП 68 37.63 32.00 46.00 5.86 -0.115 0.239 

МТАЗ 68 21.84 16.00 26.00 1.44 -0.590 0.848 

МОКВ 68 14.92 10.70 18.38 6.49 -0.142 -0.710 

МКОП 68 12.34 9.20 16.34 3.68 0.213 1.765 

МОНТ  68 31.25 27.40 37.60 13.43 0.386 -0.178 

МПСГ 68 18.93 14.00 25.00 4.41 0.838 -0.635 

МСУК 68 24.67 18.00 39.00 3.84 0.193 -0.899 

МРАВ 68 32.26 27.00 42.00 2.02 0.939 2.733 
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Утврђени резултати на Табели 2. код испитаника у простору спринтерског трчања 
испитаника показују, да ни код једног теста нема значајних одступања резултата од нормалне 
дистрибуције. У интервалима минималних (Мин) и максималних (Маx) резултата налази се 
најмање пет стандардних девијација (Ст. Дев), што указује на значајну распршеност, тј. 
осетљивост тестова спринтерског трчања. Вредност скјуниса показују да ни код једног теста 
нема значајних одступања резултата од нормалне дистрибуције, с обзиром на то да вредности 
не прелазе 1.00 ни код једног теста. Резултати куртозиса се крећу испод нормалне вредности 
дистрибуције 2.75, што чини дистрибуцију платикуричном или расплинутом. Добијени 
резултати спринтерског трчања не одступају од резултата сличних истраживања проверених 
код нас на овој популацији испитаника, те је тиме омогућена примена мултиваријантних 
метода обраде резултата у овом истраживању. Генерализација резултата на популацији из које 
је изведен узорак ових испитаника тиме је могућа. 
 

Табела 2: Основни статистички параметри за процену спринтерског трчања испитаника 

Вар. N Mean Min. Max. Std.Dev 
Dev 

Skewn. Kurtos. 

ТР20ВС 68 3.91 3.38 4.18 21.68 0.108 -1.311 

ТР50ВС 68 7.95 7.20 8.26 23.31 -0.422 -1.029 

ТР200ВС 68 36.58 32.46 40.24 28.48 0.354 1.054 

ТР400ВС 68 1.18 1.04 1.24 14.64 -0.749 -0.736 

Легенда: аритметичка средина (Меан), минимум (Мин), максимум (Маx), стандардна девијација 
(Стд. дев.), скјунис (Скеwн.), куртозис (Куртос.) 

 
Табела 3: Интеркорелациона матрица моторичких способности 

 МДТК ММЗГ МЧУЧ МТАН МТАП МТАЗ МОКВ МКОП МОНТ МПСГ МСУК МРАВ 
МДТК 1.00            
ММЗГ -0.31 1.00           
МЧУЧ 0.13 -0.17 1.00          
МТАН 0.12 -0.08 0.28 1.00         
МТАП -0.01 0.18 0.08 0.11 1.00        
МТАЗ -0.21 0.25 0.08 0.13 -0.07 1.00       
МОКВ -0.17 0.17 0.18 -0.25 -0.10 0.02 1.00      
МКОП -0.19 -0.15 -0.38 -0.02 -0.24 0.16 -0.08 1.00     
МОНТ -0.12 0.39 -0.05 0.01 -0.24 0.01 -0.00 0.65 1.00    
МПСГ 0.04 0.18 -0.34 0.09 -0.04 0.30 -0.33 0.15 -0.08 1.00   
МСУК 0.01 0.22 -0.24 0.02 -0.12 0.23 -0.27 0.13 -0.07 0.56 1.00  
МРАВ 0.11 0.00 0.05 -0.35 0.14 0.09 -0.08 0.09 -0.25 0.06 0.10 1.00 

 
На Табели 4. је приказана интеркорелациона матрица спринтерског трчања. Највећу 

корелацију имају тестови трчање на 200м високим стартом (ТР200ВС) и трчање на 50м високим 
стартом (ТР50ВС) у вредности -0.52. Резултати каноничке корелационе анализе показују 
(Табела 5.) да је у релацијама између система предиктора, које чине варијабле за процену 
моторичких способности и критеријума, које чине варијабле за процену спринтерског трчања, 
добијен један статистички значајан пар каноничких фактора. Канонички фактор значајно 
објашњава ниво повезаности сета предикторских варијабли са критеријумом (Р=.67), као и 
њихова заједничка варијанса (Р2=.44), чиме је утицај моторичких способности на успешност у 
спринтерском трчању објашњен коефицијентом детерминације са 44%. Вероватноћа грешке за 
одбацивање хипотезе о томе да ли је функција значајна или не, утврђена је између предиктора и 
критеријума (П=.000) на нивоу 99%. 
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Табела 4: Интеркорелациона матрица спринтерског трчања 

 ТР20ВС ТР50ВС ТР200ВС ТР400ВС 

ТР20ВС 1.00    

ТР50ВС -0.47 1.00   

ТР200ВС -0.37 -0.58 1.00  

ТР400ВС 0.42 0.43 0.35 1.00 

 
Увидом у структуру каноничких фактора (Табела 5.), може се констатовати да примарни 

фактори моторичких способности не учествују подједнако у формирању структуре каноничког 
фактора, а то значи да се ова каноничка димензија мало разликује од генералног фактора. Може 
се констатовати да већи број фактора утиче на ефикасно извођење варијабли спринтерског 
трчања, с тим што је утицај највећи код дубоког претклона на клупи (МДТК -0.58) и мешовитих 
згибова (ММЗГ -0.47). 
 

Табела 5: Каноничка корелациона анализа 

 R R2 Chi-sqr. df p 

0 .67 .44 87.17 59 .000 
1 .38 .14 29.45 32 .308 
2 .32 .10 25.67 25 .369 

Легенда: коефицијент каноничке корелације (Р), коефицијент детерминације (Р2), 
Хи-квадрат тест (Цхи-сqр.), степен слободе (дф.), значајност (п) 

 
Табела 6: Канонички фактори моторичких варијабли 

ВАР. Root 1 

МДТК -0.58 

ММЗГ -0.47 

МЧУЧ 0.44 

МТАН -0.37 

МТАП -0.44 

МТАЗ 0.25 

МОКВ -0.37 

МКОП -0.44 

МОНТ 0.21 

МПСГ 0.22 

МСУК -0.35 

МРАВ -0.44 

 
Табела 7: Канонички фактори критеријумских варијабли  

ВАР. Root 1 

ТР20ВС 0.44 

ТР50ВС 0.57 

ТР200ВС -0.55 

ТР400ВС 0.47 

 
Канонички фактори спринтерског трчања (Табела 7.) указују на постојање 

једнодимензионалне структуре простора. Фактор успешности спринтерског трчања најбоље је 
дефинисан трчањем на 50 метара високим стартом (ТР50ВС 0.57). 
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Табела 8: Кроскорелациона анализа моторичких варијабли и спринтерског трчања 

 ТР20ВС ТР50ВС ТР200ВС ТР400ВС 

МДТК -0.49 -0.43 0.41 0.52 

ММЗГ -0.45 0.48 -0.42 0.42 
МЧУЧ -0.06 -0.02 0.01 -0.03 

МТАН 0.14 -0.07 0.10 -0.15 

МТАП 0.02 -0.12 0.02 0.10 

МТАЗ 0.13 0.36 -0.39 -0.12 

МОКВ -0.03 -0.02 -0.15 -0.04 

МКОП -0.12 -0.12 0.05 0.06 

МОНТ -0.24 0.22 0.32 0.32 

МПСГ 0.38 -0.35 0.14 0.14 

МСУК -0.27 0.24 0.35 0.35 

МРАВ 0.28 -0.22 0.24 0.24 

 
Из матрице кроскорелација моторичких варијабли и варијабли успешности у спринтерском 

трчању (Табела 8.), код испитаника, може се уочити различити ниво коефицијената корелације. 
Моторички тестови дубоки претклон на клупи (МДТК) и мешовити згибови (ММЗГ) у 
корелацији са тестовима спринтерског трчања указују на највећу повезаност посматраних 
сетова. 

ЗАКЉУЧАК  

У истраживање се пошло с циљем да се утврде статистички значајне каноничке релација 
између моторичких способности (као предикторски систем) на појединачне критеријумске 
варијабле димензије спринтерске брзине (као критеријумски систем) код ученика средњих 
школа, са хипотезом Постоје статистички значајне релације између моторичких способности и 
резултата у брзини трчања кратких стаза на 20, 50, 200 и 400 метара код испитаника . 

Резултати каноничке корелационе анализе на узорку испитаника показали су да на 
мултиваријантном нивоу постоји јака линеарна веза између моторичких способности и брзине 
трчања (П= .000). Постављена хипотеза Х1 – (Постоје статистички значајне релације између 
моторичких способности и резултата у брзини трчања кратких стаза на 20, 50, 200 и 400 метара 
код испитаника) прихвата се у потпуности. 
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RELATIONS BETWEEN MOTOR DIMENSIONS AND SPRINT SPEED ABILITIES IN 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 
Murić Benin¹, Radenković Oliver¹, Preljević Adem¹, Bejtić Sanija² 

 
Abstract: The experiment involved 68 high school students, 15 and 16 years old (± 6 months). The main goal of this 
research is to determine statistically significant canonical relationship between morphological characteristics and 
motor abilities (prediction system) to individual variable dimensions sprint speed (criteria system) with secondary 
school students who were involved in additional classes. It is focused on the motor abilities and sprint speed 
capability of 20, 50, 200 and 400 meters of high school students selected for sprint races. 

Key words: high school students, motor abilities, canonical correlation analysis, sprint speed. 
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Abstract: The growing conflict between economy, ecology and ethics (model "3E") must solve the corporate-social 
responsibility and global consensus around vital issues for the survival of mankind. As Dunlop Sports grows into a 
global enterprise, our social responsibility correspondingly increases. Because of this, we are further improving our 
internal regulations by strengthening corporate governance, compliance, and risk management, in order to further 
increase corporate vitality and transparency. The integration of logistics functions in a part of reverse logistics 
contributes significantly to the efforts to save the natural environment. Feedback marketing logistics plays a key role 
in the success of sports and environmental activities, which significantly contributes to the health and quality of life 
and respect for ecological values in ambient conditions. Corporate governance is based on the mode division of rights 
and responsibilities in a group of corporate stakeholders, particularly shareholders and managers in the video and 
ecology. Environmental management in this study is defined as the management of all activities in sports, which 
have or may have an impact on health and quality of life. The aim of management at universities is carried out 
business activities in a way that will contribute to the learning and development of young sports people to reduce the 
degradation of the environment and ensure a better future for present and future generations. 

Key words: sport, environment, corporate governance, social responsibility, sustainable development. 

INTRODUCTION 

In order to achieve technological progress in accordance with sustainable development should be 
adhered to the basic principles of technological progress (the existence of innovativeness, applicability 
of the invention, productivity, human resource development), which will be a function of the quality of 
products, minimizing waste and reducing harmful impacts on the environment. 

Industrial symbiosis: How biomimicry to maximize profits and preserve the environment? 
A key aspect of a successful system within the industrial metabolism did internalize the material 

cycle, which is the pursuit of total quality system, which is realized above all, higher education and 
trained personnel. Another characteristic of the technological system, as part of the industrial system 
would be a systematic integration in order to achieve optimal efficiency and profit. All this aims at 
creating eco-industrial parks, eco-design, market, and permanent training of personnel at universities, 
colleges and higher vocational schools. 

The corporation is a complex multivlasničko society. The attitude of the co-owners (shareholders) 
and management is the focus of different interests than the time he formed a joint stock company 
(XIX). Each Member State pursuant to the Law on Companies and on the basis of the tax regime 
governing and specifying national corporate governance. Special care to the Corporate governance as a 
tool to increase the efficiency of corporations and companies in general are included in the member 
countries of the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

Corporate governance is based on the mode division of rights and responsibilities in a group of 
corporate stakeholders, particularly shareholders and managers. Tended system of education and 
training are: 

 Determine and allocate rights and responsibilities between the members of the joint stock company. 

They include administration, management, shareholders and other creditors / lenders, such as 

employees, banks, suppliers, the state, etc.; 

 Compiles rules and procedures for making decisions on business developments in societies; 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255808524
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 Determine business structure, tailored to the objectives of the joint stock company, the funds for 

meeting objectives and control execution. 

In the context of the above definitions clarify the primary objectives of corporate governance: 
 The protection of investors, primarily shareholders, 

 The stabilization and development of financial markets, 

 Improving capital market. 

XXI Century points out that diploma does not guarantee a job, if they do not possess the appropriate 
personal qualities such as: 

 teamwork, 
 sense of responsibility and personal discipline, 
 ability to make decisions, 
 the ability to cooperate and willingness to take risk, 
 initiative, curiosity and creativity, 
 professionalism, striving for perfection reaching, 
 border opportunities and the feeling's responsibility. 

 

 
 

Figure 1: For further details, please refer to the corporate governance report 

STABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND SOCIETY 

In the realization of the objectives of corporate governance and leadership and participate 
accounting profession, on several grounds. Heads-accountants conducted an external (independent) 
audit, which protects the interests of shareholders and they often study. All of them are engaged in the 
design and implementation of development policy management (recognition, measurement and 
performance of the financial statements). 

The management and the accounting profession (directors, deans, accountants and auditors) 
participate in defining the objectives of the corporation when creating a business plan, and in all that 
supports the principles of corporate governance. 

Here are the basic principles of corporate governance defined by the OECD: 
1) Provide the foundation for an effective corporate governance framework, 
2) The rights of shareholders and key ownership functions, 
3) Fair and equal treatment of shareholders, 
4) The role of creditors in corporate governance, 
5) Make and transparency, 

http://www.dunlopsports.co.jp/ir/library/pdf/governance.pdf
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6) Management Responsibility. 
The main purpose of the principles of corporate governance, according to the guidelines of the 

OECD: 
 Develop and improve the legal, institutional and regulatory framework for corporate governance, 

 Providing guides, hints and tips for financial market development corporations and all stakeholders in 

corporate governance. 

 Principles relating both to the companies financial and non-financial business sectors. The main 

objectives of these principles are: 

 Improving economic efficiency and growth of the business entities and companies in general, 

 Strengthening investor confidence and thus the basis for the development of financial markets. 

Internal supervision of business operations including internal control and internal audit into a 
single system of checking operations and overestimating the degree of compliance with the plans and 
policies of the administration / management. The purpose and objective of establishing an internal 
control is the application of review procedures to control the operations of enterprises in the context of 
external regulatory framework (laws and regulations of the State Union). 

The immediate goal is to master these issues in need and usefulness to observe the connection 
between auditing and internal controls in providing assurances about the successful risk management 
and control to grasp the significance of business organization. It is important that the responsibility for 
fraud and error scope for the rules of professional ethics. 

The advantage of internal control is as timely revealing deviations and errors and allows 
preventative corrections. Its topicality is reflected in the daily engagement and implementing the 
following actions: 

 Monitoring of business and operational activities in the ongoing process of work in all business functions, 

 Determination of regularity / irregularity in the performance of core business functions, 

 Evaluation of the execution of planned and mandated activities, 

 Assessment of the degree of correspondence of basic business functions with internal and external 

regulations. 

In practice, there are different forms of internal audit, including: 
 Financial Audit (financial auditing) 

 Review of operations (operational auditing) 

 Control audit (management auditing). 

Among such differentiated internal audits of the highest rank has control or managerial audits. Test 
procedures are selected and adjusted depending on: 

 What can examine (the subject and object of study)? 

 Who are the users of the test results (this refers to internal users)? 

 What processes are in place during the test (rules, standards, codes)? 

 With what criteria is compared (rules, legal norms, policy)? 

The purpose of testing the business process the institution and its main activity. Accordingly, the 
overall business activity is focused on achieving the objectives. Internal audit / control must be in its 
report to answer the question whether the institution is going against goals, and if there is deviation? 

Their internal audit reports submitted to management at all levels, from Executive Director / Dean 
to general manager. These are unavoidable users of audit reports in an institution, often used by 
external auditors, especially when they are convinced in their validity. 

Operator control - control and audit institution directs and advises how to benefit from the 
business full of surprises, changes and risks, so that the good performance turned into even better, 
with higher financial performance, based on the transformation of physical capital to intellectual 
capital (knowledge - farm) 

Control in all forms is helpful if its effects are greater than the costs, ie. If their advice to help 
management and managers to develop skills for the optimal organization of business processes, 
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including the way in which controls are professional auditors guardians of educational, financial and 
business success in general. 

 

 

Figure 2: Significance of Corporate Social Responsibility 

 

CORPORATE GOVERNANCE IN SPORT AND ECOLOGY 

Environmental concern and sustainable development is a key pillar of the corporate social 
responsibility. Environmental and ecological issues have been an important topic of discussion for the 
past thirty years in the business world – the longest time of the three dimensions corporate social 
responsibility. The knowledge and issues within the dimensions have progressed across a landscape of 
changing business realities.  

Management of sport and the environment is defined as the management of all activities in the 
institution / company that have or may have an impact on the environment. The goal of management is 
to carry out business activities in a manner that will reduce environmental degradation and provide a 
better living environment for present and future generations, with the ongoing learning and sports. 

Companies that successfully implement EMS achieve competitive advantage over its competitors. 
The most commonly used two EMS schemes: 

 ISO 14001 (international standard for environmental management); 

 EMAS (Eco-management and auditing scheme). 

 
ISO14001 requires that companies making procedure and maintains internal environmental 

communication between business units and procedures of external environmental communication 
with stakeholders. 

The modern system of total quality management (TQM) is a concept which contains both ISO 
standards. ISO 9000 (Quality Standards) and ISO 14001 (environmental standards), and that leads to 
more efficient use of resources. TQM creates conditions for the realization of the concept SWQC 
referring to the social component of sustainable development. 
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Companies that want to demonstrate that their activities are environmentally acceptable must 
develop environmental management programs, to assess the effects of these programs and inform the 
public. 

The development of the EMS standard is flowed as follows: 
 BS 7750 - BSI (British Standard Institution) in 1992; 

 ISO 14001 - ISO (International Organization for Standardization) in 1996; 

 EMAS (EU Environmental Management and Audit Scheme). 

The standards describe a system that will help the institution to achieve its own objectives and 
results in terms of environmental performance. The assumption is that better environmental 
management leads indirectly better environmental performance of the business. 

The benefits of using an EMS: 
 Creating shareholder value and 

 Reducing the negative impact. 

A useful approach in this regard is the concept of shareholder value (the other hands, the sensitivity 
level of corporate and shareholder value on a variety of factors value). By analyzing the economic 
effects of management decisions in terms of environmental factors on the values, costs and benefits of 
EMS can be quantified through a reduction or increase shareholder value. 

Creating value along with an additional reduction of negative environmental impacts can be 
considered sustainable development. 

EMS companies who comply with existing EMS standards consists of the following seven modules: 
1) Commitment to the problem and environmental policy, 
2) The initial insight into the environmental performance of the institution, 
3) Planning of environmental policy, 
4) Application of environmental policy, 
5) Measurement and Evaluation, 
6) Audit and Control, 
7) External communication relating to the environment. 

That the company could access the "greening" businesses first have to know what it does. Here is a 
simple but very useful model for understanding the work that the company does and therefore define 
its competitive strategy. According to this model, there are five key elements that affect the long-term 
profitability of the company: 

 Barriers to entry into the industry, 

 Competition within the industry, 

 The threat of substitutive products, 

 Bargaining power of buyers, 

 Bargaining power of suppliers. 

That the company could access the "greening" businesses first have to know what it does. Here is a 
simple but very useful model for understanding the work that the company does and therefore define 
its competitive strategy. According to this model, there are five key elements that affect the long-term 
profitability of the company: 

 Barriers to entry into the industry, 

 Competition within the industry, 

 The threat of substitutive products, 

 Bargaining power of buyers, 

 Bargaining power of suppliers. 

One of the key competitive advantages of today's rapid response to changes in the environment. 
What's the company anticipates faster, it will be quicker and easier to prepare them - the strategy of 
cost leadership and differentiation strategy. In this model it is only necessary to include the 
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environment and come to the modified matrix of strategies that are available to companies to achieve 
competitive advantages. 

The strategy of eco-efficiency company aspires to satisfy the production needs with less 
consumption of environmental resources. The aim is to produce the same output while consuming 
fewer natural resources and less waste, with constant engagement of staff in the design of eco-action. 
The techniques used for the production of goods and services must be designed to be eco-efficient. 

Instruments to achieve eco-efficiency are: research and development in order to stimulate new 
production technologies, support systems of environmental management, economic incentives, etc. 
This strategy is applicable to industrial companies that have a relatively high production costs, and 
producing products with a high proportion of waste. 

Eco-branding strategy is a necessary, since differentiation of the company based on the 
environmental characteristics of a product is becoming more common. The aim of introducing 
environmental character is to increase the demand for "environmentally friendly" products, which 
encouraged producers to continuously improving the environmental performance of products and 
processes. 

In order to successfully implement this strategy, it is essential that they meet three preconditions: 
 Motivation of the customer to buy the product the company at a higher price; 

 Trained and informed consumers about the environmental characteristics of the product; 

 Opportunities that the competition does the same must be kept to a minimum. 

 

 

Figure 3: Indicative percentage reporting factors that affect social inclusion in the country 

 

CONCLUSION 

The purpose of corporate social responsibility is to make corporate business activity and corporate 
culture sustainable in three aspects: ¾ Economic aspects. ¾ Social aspects. ¾ Environmental and 
Ecological aspects. Before managers are constantly setting new requirements, which are the result of 
highly variable business environment.  

How to measuring and reporting on the impact on the environment are becoming the norm, 
performance measures and indicators of environmental impacts are becoming more demanding, and 
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attention is increasingly focused on business transformation to achieve a real and long-term 
improvements. 

The environmentally more responsible perspective could include such issues as an emphasis on 
increased resource productivity, cleaner production and active dialogue with the company’s 
stakeholders. Many businesses have found that establishing an environmental management system is 
the best basis for good environmental performance. Quality, health and safety issues can also be 
integrated into the same management system.  

Discussions on mandatory reporting on the impact on the environment and on society is inexorably 
continuing. On this occasion, at this meeting, we actualize the problem of sports and the environment, 
with the resolution of problems in corporate governance and social responsibility. 

It is necessary to present the latest trends and information on issues such as ISO 26000, a new 
UNIDO CSR methodology - The Responsible Entepreneurus Achievement Programme (REAP), which 
contributes to the unification of economic, social and environmental aspects of business in the 
countries of the Western Balkans. 

All this with the intention to point out that through the involvement of all stakeholders to promote 
the basic social values: sports, business ethics, social responsibility, partnership and cooperation, good 
corporate governance, environmental protection, solidarity, preservation of natural resources and 
sustainable development. 
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КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У СПОРТУ И 
ЕКОЛОГИЈИ 

 
Биочанин Раде, Аничић Здравко, Костић Бобан, Бадић Мирсада 

 
Сажетак: Све већи сукоб између економије, екологије и етике (модел "3Е") мора се решити кроз 
корпоративно-друштвену одговорност и глобални консензус око виталних питања за опстанак 
човечанства. Као што Дунлоп Спорт прераста у глобални подухват, наша друштвена одговорност на 
одговарајућем нивоу се повећава. Због тога, ми додатно побољшавамо наше интерне прописе кроз јачање 
корпоративног управљања, респект и управљање ризицима, у циљу даљег повећања корпоративне 
виталности и транспарентности. Та интеграцију логистичких функција у склопу је повратне логистике, 
што значајно доприноси напорима да се спаси природном окружење. Повратне информације маркетинг 
логистике играју кључну улогу у успеху спортских и еколошких активности, што значајно доприноси 
здрављу и квалитету живота и поштовање еколошких вредности у амбијенталним условима. 
Корпоративно управљања заснива се на начин поделе права и одговорности у групи корпоративних 
актера, посебно дионичара и менаџера у спорту и екологији. Управљање околином у овој студији се 
дефинише као управљање свим активностима у спорту, које имају или могу имати утицај на здравље и 
квалитет живота. Циљ управљања на универзитетима се обавља кроз пословне активности на начин, 
који ће допринети успеху у учењу и развој младих спортиста, како би се смањила деградација животне 
средине и осигурала светлија будућност за садашње и будуће генерације 

Кључне речи: спорт, околина, корпоративно управљање, друштвена одговорност, одрживи развој. 
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Sažetak: Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 46 učenika sedmog razreda osnovnih škola, uzrasta 13 godina ± 6 
meseci. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje kanoničkih relacija između morfoloških karakteristika i motoričke 
koordinacije ispitanika. Za procenu morfoloških dimenzija primenjena je baterija od 10 antropometrijskih mera (tri 
mere za procenu longitudinalne dimenzionalnosti, četiri mere za procenu cirkularne dimenzionalnosti i mase tela i 
tri mere za procenu potkožnog masnog tkiva). Za procenu dimenzije koordinacije primenjena su tri testa. Rezultati 
kanoničke korelacione analize su pokazali da između primenjenih antropometrijskih mera i koordinacije postoje 
statistički značajne relacije (P=.002), te se zaključuje da su morfološke karakteristike značajno povezane sa 
dimenzijom motoričke koordinacije.  

Ključne reči: relacije, morfološke karakteristike, koordinacija, učenici sedmog razreda. 

 

UVOD  

Poznavanje zakonitosti relacija između antropoloških dimenzija, neophodno je zbog toga što se 
efikasnost bilo kojih motoričkih programa, uz odgovarajuće motoričke sposobnosti, može ispoljiti 
jedino preko efektora, koje predstavljaju mišići, kosti i zglobovi (Bala, 2009). Veliki broj naučnih 
istraživanja (Pavlović & Marinković, 2013; Đorđević et al., 2014 .) pokazuju da se motoričke 
sposobnosti u velikoj meri manifestuju u zavisnosti od morfoloških karakteristika ispitanika.  

Morfološke karakteristike nose informacije o specifičnostima građe čovečijeg tela, odnosno o 
dimenzionalnosti perifernog lokomotornog podsistema. Prema Kurelić et.al. 1975., longitudinalna 
dimenzionalnost skeleta odgovorna je za rast kostiju u dužinu i za sve longitudinalne (dužinske) mere, 
dok je transverzalna dimenzionalnost skeleta odgovorna za rast skeleta u širinu, naročito zglobova, 
kostiju karličnog i ramenog pojasa. Cirkularna dimenzionalnost tela definisana masom tela i njenim 
obimima je, s obzirom na nisku genetsku uslovljenost, veoma podložna dejstvu egzogenih faktora, 
među kojima značajno mesto pripada sistematskom telesnom vežbanju. Potkožno masno tkivo 
predstavlja balastnu masu koja je otežavajući (remeteći) faktor u realizaciji većeg broja motoričkih 
zadataka (Bala, 2009). Ova antropometrijska mera je odgovorna za sve mere kožnog nabora i 
uslovljena različitim egzogenim faktorima, pre svega ishranom i sistematskim telesnim vežbanjem. To 
je sposobnost upravljanja pokretima celog tela ili delova tela, a ogleda se u brzom i preciznom 
izvođenju složenih motoričkih zadataka, odnosno brzom rešavanju motoričkih problema.  

Motorička koordinacija je sposobnost determinisana centralnim nervnim sistemom, koja 
omogućava sportisti da organizuje i izvede mišićnu aktivnost kako bi sproveo zamišljeno kretanje 
(Weineck, 2000; Malacko, 2007.). To je sposobnost upravljanja pokretima celog tela ili delova tela, a 
ogleda se u brzom i preciznom izvođenju složenih motoričkih zadataka, odnosno brzom rešavanju 
motoričkih problema. Poznavanje zakonitosti relacija između pojedinih morfoloških dimenzija i 
varijabli motoričke koordinacije je posebno značajno jer se motorička koordinacija može manifestovati 
samo preko morfoloških parametara (Najšteter, 1997.). Važnost poznavanja hijerarhijske strukture 
faktora koji utiču na koordinacionu efikasnost je ne samo u mogućnosti racionalnije odnosno 
optimalnije selekcije potencijalno nadarene dece za sport, već i u mogućnosti racionalnijeg planiranja, 
programiranja i kontrole nastavnog procesa, kao i u procesu validnih i ciljanih projekcija daljeg 
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željenog razvoja onih morfoloških dimenzija koje su značajno povezane sa koordinacionim 
sposobnostima i koje su podložne transformacionim procesima.  

Koordinacija je prisutna u realizaciji većine zadataka nastave fizičkog vaspitanja, a najuže je 
povezana sa funkcionalnim sposobnostima i ravnotežom. Razvoju koordinacije posebno doprinose 
vežbe koje sadrže veliku vremensku i prostornu neizvesnost, pa zato za njen razvoj treba koristiti 
situacione i specifične motoričke vežbe (Duraković, 2008.). Poznavanje smera i veličine povezanosti 
morfoloških dimenzija i koordinacije, važno je za strukturiranje nastavnih i trenažnih sadržaja 
usmerenih ka optimalizaciji rezultata rada i ukupnom usklađenom razvoju većeg broja antropoloških 
dimenzija (Milanović, 2007.)  

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje kanoničkih relacija između morfoloških dimenzija i postignutih 
rezultata u motoričkoj koordinaciji kod učenika osnovnih škola. Realizacijom ovako postavljenog cilja 
ostvarila bi se mogućnost formiranja racionalnijih procedura za optimalno planiranje, programiranje i 
kontrolu nastavnog procesa.  

METODE 

Istraživanje je izvršeno na uzorku od 46 učenika sedmog razreda osnovne škole u Kosovskoj 
Mitrovici uzrasta 13 godina, koji su redovno pohađali nastavu fizičkog vaspitanja.  

Za procenu morfoloških dimenzija primenjen je sistem od 10 antropometrijskih mera koje definišu 
longitudinalnu dimenzionalnost skeleta: visina tela (AVIS), dužina ruke (ADRK), dužina noge (ADUN); 
cirkularnu dimenzionalnost i masu tela: obim grudnog koša (AOGR), obim nadkolenice (AONK), obim 
podkolenice (AOPK) i težina tela (AMAS) i potkožno masno tkivo: kožni nabor trbuha (AKNT), kožni 
nabor nadkolenice (AKNK), kožni nabor potkolenice (AKPK). Predloženi model uzorka 
antropometrijskih mera uzet je na osnovu preporuka Internacionalog biološkog programa (Lohman, 
Roche & Martorell, 1988.).  

Motorička koordinacija procenjena je sa tri testa: okretnost u vazduhu (MOVA), koordinacija sa 
palicom (MKPA) i okretnost na tlu (MONT). Primenjeni skup varijabli motoričke koordinacije uzet je iz 
istraživanja Kurelić et al., 1975.godine. 

Za utvrđivanje relacija između morfoloških dimenzija i motoričke koordinacije, primenjena je 
kanonička korelaciona analiza, izračunata u statističkom paketu Statistika 7.0. 

REZULTATI I DISKUSIJA 

Rezultati kanoničke korelacione analize pokazuju (tabela 1) da je u relacijama između 
antropometrijskih mera za procenu morfoloških karakteristika i varijabli za procenu motoričke 
koordinacije, dobijen jedan statistički značajan kanoničkih faktor Can R koji sa 69% značajno 
objašnjava nivo povezanosti seta morfoloških i motoričkih varijabli. Koeficijent determinacije (Can R2)) 
ukazuje da procenat njihove zajedničke varijanse za oba skupa varijabli iznosi 54%. Kanonički faktor je 
statistički značajan na nivou P = .002, što potvrđuje i Hi kvadrat test (Chi-sqr.) sa visokim koeficijentom 
(71.25). 
 

Tabela 1: Kanonička korelaciona analiza morfoloških karakteristika i motoričke koordinacije 

Tabela   Can R Can R2 %  Chi-sqr.  df   p 
   1   .69   .54  71.25  46  .002 

Legenda: Koeficijen kanoničke korelacije (Can R); Koeficijent determinacije (Can R2); Hi-
kvadrat test (Chi-sqr.); Stepen slobode (df), Značajnost (P-level) 

 
S obzirom na veličinu koeficijenta kanoničke korelacije Can R i zajedničke varijanse Can R2, može se 

zaključiti da će se motorička koordinacia ispitanika manifestvovati u velikoj meri u zavisnosti od 
njihovih morfoloških karakteristika.  
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Tabela 2. Kanonički faktori antropometrijskih mera morfoloških karakteristika 

Antropometrijske 
mere 

Root 1 

AVIS 0.35 

ADRK 0.25 

ADUN 0.29 

AOGK 0.56 

AONK 0.60 

AOPK 0.52 

AMAS 0.54 

AKNT 0.43 

AKNK 0.32 

AKPK 0.41 

 
Na osnovu podataka prikazanih u tabeli 2, može se uočiti da antropometrijske mere cirkularne 

dimenzionalnosti skeleta i masa tela (obim grudnog koša AOGK 0.56, obim nadkolenice AONK 0.60, 
obim podkolenice AOPK 0.52 i masa tela (AMAS 0.54) imaju najveću projekciju na kanonički faktor, te 
prema tome i najviše uslovljavaju rezultate u svim testovima motoričke koordinacije. Najmanju i 
beznačajnu projekciju na kanonički faktor imaju mere longitudionalne dimenzionalnosti skeleta i 
potkožnog masnog tkiva. 

 
Tabela 3: Kanonički faktori kriterijumskih varijabli motoričke koordinacije 

Varijable Root 1 

MOVA -0.49 
MKPA -0.58 
MONT -0.41 

 
U tabeli 3 dobijeni rezultati ukazuju da najveću projekciju na kanonički faktor ima test koordinacija 

sa palicom (MKPA -0.58), nešto manje okretnost u vazduhu (MOVA -0.49) a najmanju projekciju ima 
test okretnost na tlu (MONT -0.41).  

 
Tabela 4: Kroskorelaciona analiza morfoloških karakteristika i motoričke koordinacije 

VARIJABLE MOVA MKPA MONT 
AVIS 0.22 0.20 0.23 

ADRK 0.21 0.33 0.22 
ADUN 0.25 0.23 0.12 
AOGK 0.53 0.54 0.58 
AONK 0.47 0.53 0.56 
AOPK 0.53 0.48 0.54 
AMAS 0.48 0.46 0.50 
AKNT -0.46 -0.48 -0.47 
AKNK -0.43 -0.45 -0.39 
AKPK -0.48 -0.46 -0.48 

  
Iz matrice kroskorelacija antropometrijskih mera morfoloških dimenzija i varijabli uspešnosti 

dimenzije koordinacije (tabela 4), kod ispitanika, može se uočiti različit nivo koeficijenata korelacije. 
Uspehu u motoričkoj koordinaciji značajno doprinose antropometrijske mere cirkularne 
dimenzionalnosti i mase tela. 
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Rezultati kanoničke korelacione analize su pokazali da postoji značajna međusobna povezanost 
antropometrijskih mera morfoloških dimenzija i motoričke koordinacije kod učenika sedmog razreda 
osnovnih škola (P level = .002).  

Najveći uticaj na efikasnost u motoričkoj koordinaciji imaju antropometrijske mere za procenu 
cirkularne dimenzionalnosti i mase tela: obim grudnog koša (AOGK), obim nadkolenice (AONK), obim 
podkolenice (AOPK) i masa tela (AMAS). U ovom istraživanju su takođe utvrđene relacije između 
antropometrijskih mera potkožnog masnog tkiva: kožni nabor trbuha (AKNT), kožni nabor natkolenice 
(AKNK) i kožni nabor podkolenice (AOPK) i varijabli motoričke koordinacije ali sa negativnim uticajem 
na koordinacione sposobnosti, što je u skladu sa rezultatima istraživanja drugih autora (Najšteter, 
1997; Bompa, 2008). 

U naučnoj i stručnoj literaturi (Kurelić i sar., 1975; Duraković, 2008; Pavlović & Marinković, 2013), 
morfološke karakteristike se mogu definisati kao skup manifestnih antropometrijskih mera 
relevantnih za istraživanja u fizičkoj kulturi transformisanih, putem faktorskih procedura, u latentne 
morfološke dimenzije. Na osnovu utvrđenih veličina antropometrijskih merenja dijagnosticiranih kod 
učenika osnovnih škola mogu se postaviti ciljevi i zadaci nastavnog rada i planirati programi 
upravljačkih aktivnosti u pojedinim ciklusima za povećanje nivoa antropometrijskih mera na koje se 
nastavnim procesom želi uticati (Milenković, 2001., Aleksić, 2010., Станковић, 2016). 

Koordinacija čija je genetska uslovljenost (80-85%) je, bez sumnje, najvažnija sposobnost ljudskih 
bića. Ona učestvuje u realizaciji praktično svake kretne strukture, od najjednostavnijih pa do 
najsloženijih. Uticaj i važnost ove sposobnosti raste sa složenošću motoričkih aktivnosti, a najočitije 
dolazi do izražaja u situacijama brzog rešavanja problema na motoričkom nivou .  

Za razvoj koordinacionih sposobnosti, trenažni proces sa decom i omladinom mora da bude 
usklađen sa senzibilnim fazama ali i mnogim drugim antropološkim obeležjima, a posebno motoričkim 
sposobnostima. Generalni faktor koordinacije, kao i primarne koordinacione sposobnosti razvijaju se relativno 
brzo i ravnomerno od najranijeg detinjstva pa sve do početka druge faze (pubertetska faza) najintenzivnijeg 
rasta i razvoja telesnih proporcija koja je prvenstveno uzrokovana brzim i neravnomernim razvojem 
koštanog i mišićnog tkiva. Tokom intenzivnog pubertetskog razvoja dolazi do pada koordinacionih 
sposobnosti, što je posebno izraženo kod osoba čiji koštani sistem ima izrazito brz razvoj. U periodu završnog 
sazrevanja mladih osoba generalni faktor koordinacije i primarne koordinacijske sposobnosti ponovo se 
postupno razvijaju, da bi u doba zrelosti postigle relativno stabilni nivo razvijenosti.  

Adekvatnim razvojem koordinacije postiže se višestruko pozitivan uticaj na celokupni antropološki 
razvoj i sportsku uspešnost, dok greške u metodici razvoja mogu da ostave trajne negativne posledice 
na motoričku efikasnost čoveka. Zato je od posebne važnosti, primenom adekvatnih metoda i 
sredstava, sistematski usavršavati razvoj koordinacionih sposobnosti, poštujući pri tome zakonitosti 
rasta i razvoja čoveka i osnovne principe sportskog treninga. 

ZAKLJUČAK 

Rezultati istraživanja pokazuju da između antropometrijskih mera morfoloških karakteristika i 
rezultata u testovima motoričke koordinacije, postoji statistička značajna povezanost, na šta ukazuju 
visoke projekcije mera morfoloških dimenzija i testova motoričke koordinacije na kanonički faktor.  

Dobijeni rezultati istraživanja doprineće racionalizaciji rada sa učenicama osnovnih škola, tako što 
će se u nastavnom procesu posebna pažnja obratiti na razvoj onih antropometrijskih mera morfoloških 
dimenzija koje najviše objašnjavaju postignute rezultate u motoričkoj koordinaciji, a to će doprineti 
postizanju boljih sportskih rezultata. Osim toga, rezultati morfoloških dimenzija i motoričke 
koordinacije doprineće individualizaciji nastavnog rada tako što će planiranje, programiranje, 
sprovođenje i kontrola nastavnog rada biti primerena individualnim sposobnostima i osobinama 
učenika. 
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RELATIONS BETWEEN MORPHOLOGICAL DIMENSION AND COORDINATION 
SCHOOLCHILDREN 

 
Mićović Dušan, Milenković Vesko, Aleksić Dragana 

 
Abstract: The survey was conducted on a sample of 46 students of the seventh grade of primary school, aged 13 ± 6 
months. The aim of the research was to determine the canonical relations between anthropometric characteristics 
and motor coordination respondents. To assess morphological dimensions tested by 10 anthropometric measures 
(three measures for evaluation of longitudinal dimensionality, four measures for the assessment of circular 
dimensionality and body mass, and three measures for evaluation of subcutaneous adipose tissue). To assess the 
dimensions of the coordination of three tests were performed. The results of canonical correlation analysis showed 
that applied between anthropometric measures and coordination statistically significant correlation (P = .002), and 
concludes that the morphological characteristics significantly associated with the dimension of motor coordination. 

Key words: relations, morphological characteristics, coordination, seventh graders 
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Сажетак: Предмет смучање, као и предмет активности у природи имају за циљ, да код студената кроз 
теоријску и практичну наставу изграде знања и вештине потребне за реализацију едукативног процеса са 
ђацима и студентима у будућем раду. Циљ овог истраживања био је да се утврди у ком степену долази до 
развоја моторичких способности код студената оба пола под утицајем реализације наставе у периоду од 
почетка студија закључно са завршетком курса смучања. Истраживање је реализовано мерењем и 
упоређивањем моторичких способности на почетку и на крају поменутог циклуса на узорку од 320 
студената оба пола. Једну групу су сачињавали студенти на курсу скијања n=144, а другу су чинили 
студенти на курсу активности у природи n=176. За процену моторичких способности одабрано је 18 
моторичких тестова (слалом са 3 лопте, тапинг руком, тапинг ногом, полигон натрашке, координација 
са палицом, дубоки претклон на клупици, стајање на клупици попречно, стајање на једној нози уздуж 
клупице, искрет, бочна шпага, скок у даљ с места, трчање 20 m са високим стартом, бацање медицинке из 
лежања, склекови на разбоју, дизање ногу лежећи, модификовани степ тест, издржај ногу на сандуку и 
издржај терета у почучњу). Каноничком дискриминативном анализом утврђено је, да је дошло до 
повећања експлозивне, репетитивне и статичке снаге, брзине и равнотеже код студената који су 
боравили на курсу смучања, док је код студената који су обавили курс из предмета активности у природи 
дошло до побољшања гипкости и координације. Резултати који су добијени у овом истраживању могу да 
послуже за проверу ефикасности наставног плана и програма и његово унапређење и усавршавање. 

Кључне речи: студенти оба пола, моторичке способности, смучање, активности у природи, каноничка 
дискриминативна анализа. 

 

УВОД  

Смучање је један од предмета на Факултету за спорт и физичко васпитање који се изводи 
кроз теоријску и практичну наставу. Циљ овог предмета је стицање основних знања о смучању 
са посебним аспектом на оспособљавању студената за обуку и извођење основних елемената 
технике млађих, али и старијих особа. У њему доминирају ациклична кретања, а усвојена 
техника сваког спорта или спортске дисциплине, па и смучања памти се скоро целог живота, 
што омогућава да се овај спорт упражњава од најранијег детињства до дубоке старости као 
такмичарски или рекреативни спорт. До ког ће се степена савладати и усвојити техника зависи 
од талента, воље и амбиције, као и пола и узраста, али и нивоа знања учитеља смучања. Он 
одређује када и колико треба вежбати, и својом упорношћу и истрајношћу мотивише сваког 
појединца.  

Активности у природи као предмет на Факултету за спорт и физичко васпитање се спроводи 
кроз организацију редовне теоријске и практичне наставе на специфичним теренима који 
задовољавају захтеве и потребе наставног плана и програма. Активности у природи имају за 
циљ да студентима омогуће стицање сазнања у пракси о безбедном и организованом боравку у 
природи, могућностима и садржајима које пружа природа, као и да та усвојена и стечена знања 
и вештине пренесу на млађе и старије (Стојановић и сар., 2013). На практичној настави студенти 
се оспособљавају за организацију кампова, излета, похода и других наставних и ваннаставних 
активности у природи (Савић и Милетић, 2008). Кроз боравак на отвореном упознају се са: 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255639820
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законитостима исхране у природи, опстанка и преживљавања, савлађивање различитих врста 
водених препрека као и различитих облика брдског и високопланинског земљишта. На тај 
начин развијају се едукативне, социјалне, спортско-рекреативне, здравствено-хигијенске и 
еколошке способности код студената (Savić и сар., 2010).  

Основни циљ овог истраживања је да се утврде разлике у структури моторичких димензија 
студената оба пола који су поред осталих програмских студијских садржаја обавили наставу из 
предмета смучање и предмета активности у природи.  

МЕТОДЕ  

Истраживање је спроведено на узорку од 320 студената оба пола. Једну групу су сачињавали 
студенти на курсу смучања н=144, а другу су чинили студенти на курсу активности у природи 
н=176. Сви испитаници су мерени у истим условима у преподневним сатима, одевени у 
спортском шортсу и мајици и били су боси. 

За процену моторичких способности одабрано је 18 моторичких тестова, па се анализа 
структуре врши на нивоу фактора другог реда (према структуралном моделу Гредеља, 
Метикоша, Хошек и Момировића, 1975), што дефинише: Механизам за структурирање кретања: 
слалом са 3 лопте (МС3МЕ), тапинг руком (МТАПР), тапинг ногом (МТАПН), полигон натрашке 
(МПОЛН) и координација са палицом (МКООП); Механизам за регулацију тонуса и синергијску 
регулацију: дубоки претклон на клупици (МДПНК), стајање на клупици попречно (МПСНК), 
стајање на једној нози уздуж клупици (МСКУЛ), искрет (МИСКР) и бочна шпага (МСПАГ); 
Механизам за регулацију интензитета ексцитације: скок у даљ с места (МСУСМ), трчање 20 м са 
високим стартом (М20ВС) и бацање медицинке из лежања (МБМИЛ); Механизам за регулацију 
трајања ексцитације: склекови на разбоју (МСКЛР), дизање ногу лежећи (МДНЛЕ), 
модификовани степ тест (ММСТТ), издржај ногу на сандуку (МИННС) и издржај терета у 
почучњу (МИТУП). 

Применом метода за обраду података добијени су резултати уз помоћ дискриминативне 
анализе у Еуклидовом простору (приказана је каноничка корелација, Wilks lambda, Bartlettov hi 
kvadrat test, диференција, значајност степени слободе, м матрица, дискриминативна функција 
варијабли и центроиди група). Сви подаци у овом истраживању, обрађени су у Центру за 
мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу 
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је развио Поповић 
(1990, 1993) и Momirović & Popović (2003). 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Да би се дошло до задовољавајућих научних решења, при истраживању су били 
употребљени, коректни, адекватни, непристрасни и компарабилни поступци (Бала, 1990), који 
су одговарали природи постављеног проблема и који су омогућили екстракцију и 
трансформацију одговарајућих димензија, утврђивање разлика, као и постављање законитости 
у оквиру истраживачког подручја.  
 

Табела. 1: Дискриминативна анализа моторичких способности студената 

Funk. Eigen-value Can.R Wilks'L Chi-sqr df p-level 

1 1.94 .81 .34 333.26 18 .000 

 

Резултати дискриминативне анализе моторичких способности показују да се испитиване 
групе студената који су били подвргнути експерименталном третману на смучању значајно 
разликују од студената који су бoравили на курсу логоровања из предмета активности у 
природи. Коефицијент каноничке корелације износи .81 (табела 1). Значајност ове 
дискриминације тестирана је помоћу Wilksove lambde (.34) и Bartlettovog testa (Chi-sqr=333.26) за 
18 степени слободе. Добијени резултати пружају информације да између група постоје 
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стастистички значајне разлике, јер је p <.00. Трансформацијом и кондензацијом варијабли у 
моторичком простору изолована је само једна дискриминативна функција која максимално 
сепарира групе студената који су били подвргнути експерименталном третману на смучању од 
студената који су били подвргнути експерименталном третману из логоровања на предмету 
активности у природи на основу дискриминативних коефицијената. 
 

Tабела 2: Факторска структура дискриминативне функције 

ВАРИЈАБЛЕ ФУНК 1 

М20ВС -.56 
ММСТТ .53 
МИТУП -.38 
МКОП .20 
МПСНК -.20 
МИСКР .20 
МПОЛН .18 
МДПНК -.16 
МС3МЕ .14 
МБМИЛ -.13 
МСКЛР -.12 
МТАПН -.11 
МТАПР -.09 
МСУСМ .08 
МДНЛЕ .07 
МСУКЛ .06 
МИННС -.04 
МШПАГ .03 

 
Прва дискриминативна функција (табела 2) објашњава разлике са 100% интергрупног 

варијабилитета у моторичком простору примењених дискриминативних варијабли. Увидом у 
коефицијенте који детерминишу прву дискриминативну функцију може се запазити да она 
сепарира студенте на основу тестова којима се процењује: репетитивна снага, брзина, статичка 
снага, координација, равнотежа и гипкост, а након тога коефицијенти монотоно опадају да би 
поново давали трагове координације, гипкости, експлозивне силе, и сегментарне брзине, 
односно фреквенције покрета руку и ногу. 

На основу величине предзнака и пројекције центроида група (табела 3) на прву 
дискриминативну функцију, може се закључити да студенти који су били подвргнути извођењу 
наставе из предмета смучање имају све горе набројане способности на вишем нивоу од 
студената који су били на настави на предмету активности у природи, изузев гипкости и 
координације, што је у сагласности са резултатима других истраживања (Савић и сар., 2011; 
Савић и Милетић, 2008).  

 

Табела 3: Центроиди група 

Група Центроиди 

АКТИВНОСТИ 1.25 
СМУЧАЊЕ -1.53 

 
Ово је и разумљиво с обзиром да је за смучање неопходно поседовати све три врсте силе, 

равнотежу, гипкост и координацију, као и брзину реаговања. Међутим треба узети у обзир да су 
студенти који су похађали наставу из предмета активности у природи: млађи, имали су само 
један предмет практичне наставе на првој години студија (антропомоторика) и десeтодневну 
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наставу из предмета активности у природи. Студенти који су изводили смучање су старији и на 
трећој години студија, а имали су практичну наставу из већег броја предмета, која је већег 
интезитета и временског трајања, па је логично и очекивано да ће и трансформациони процес 
бити већи што се очигледно види и из удаљености центроида група.  

На основу добијених резултата, могу се извести следећи закључци: студенти који су 
похађали наставу на скијању имају боље изграђене енергетске механизме (механизам за 
интензитет и механизам за трајање ексцитације), а делом и механизам за структурирање 
кретања; студенти који су били на логоровању и похађали наставу из предмета активности у 
природи имају бољу гипкост и добру координацију за шта је одговоран механизам за 
синергетску регулацију и регулацију тонуса. 

ЗАКЉУЧАК 

Као и што смо и претпоставили на почетку самог истраживања студенти са различитих 
година су се разликовали у моторичким способностима. Боље резултате добили смо код 
старијих студената, што је резултат програма студија посебно практичне наставе као и њеног 
интензитета, коју су похађали у дужем временском периоду кроз већи број предмета. Кроз 
студијски програм практичне наставе, али и у слободно време које имају за спремање испита, 
студенти раде углавном на снази и брзини што је и резултирало бољом моториком приказаном 
на тим тестовима. Мишићи добијају на маси, што је резултат веће утренираности, па самим тим 
и губе на еластичности и гипкости . Док је код студената који су били на курсу логоровања из 
предмета активности у природи боље је развијена гипкост и координација. 

Аутори су уверени да добијене информације могу корисно послужити свима који у свом 
професионалном раду користе инструменте за процену моторичких способности или се за 
такав рад оспособљавају током свог образовања, као што су стручњаци у области спорта и 
физичког васпитања и спортски професионалци - тренери у раду са особама оба пола. Аутори 
указују на чињеницу да је већина досадашњих истраживања спроведених претежно на 
испитаницима млађег узраста мушког пола, било да су у питању селекционисани узорци 
испитаника или спортисти. Постоји мало упоредних података који сагледавају поједине 
сегменте моторичких способности, код одраслих особа оба пола. 
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THE DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES OF STUDENTS OF BOTH GENDERS WHO 
ENGAGE IN SKIING AND OUTDOOR ACTIVITIES.  

 

Milošević Slađana, Antonijević Sonja, Okiljević Davorin, Šukleta Borislav 

 
Abstract: The subject of skiing as well as the subject outdoor activites aim at developing and broadening students’ 
abilities and knowledge necessary for the realization of the future process of education in working with students, 
through theory and practice. The aim of this research was to determine the degree of development of motor abilities 
of students of both genders under the influence of teaching in the period since the beginning of the studies and up 
until the end of the skiing course. The research was done by measuring and comparison of motor abilities in the 
beginning and in the end of the aforementioned cycle on a sample of 320 students of both genders. One group was 
made up of students who attended the skiing course n=144, and the other group was made up of students who 
attended the outdoor activities course n=176. 18 motor tests were chosen for evaluation of motor abilities (slalom 
with 3 balls, arm tapping, leg tapping, backward ground exercises, coordination with a bat, deep bend on a bench, 
standing on a bench transversely, standing on one leg along the bench, arm flexibility bat test, front split, standing 
long jump, running 20m with a high start, throwing of medial ball from a lying position, push-ups on parallel bars, 
lifting of legs from a lying position, modified step test, endurance of legs on a crate and endurance of weight in a half 
squat). Canonical discriminant analysis determined that there was an increase of explosive, repetitive and static 
power, speed and balance in students who attended the skiing course, whereas the students who attended the 
outdoor activities course experienced an improvement in pliability and coordination. The results obtained in this 
research can serve for checking the efficiency of the curriculum and its further development and improvement.  

Keywords: students of both genders, motor abilities, skiing, outdoor activities, Canonical discriminant analysis. 
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Сажетак: Oбзирoм нa тo дa je jeдaн oд oснoвних зaдaтaкa у школским спортским клубовима рaзвoj 
мoтoричких димeнзиja учeникa, oпшти циљ oвoг рaдa jeстe дa сe дoбиjу рeлeвaнтнa сaзнaњa o утицajу 
примeнe срeдстaвa тeлeсних вeжби у школи фудбала нa рaзвoj испитивaних мишићнх пoтeнциjaлa кoд 
дечака и девојчица. Пoсeбaн циљ oвoг рaдa je дa сe утврди вeличинa рaзличитих мoтoричких спoсoбнoсти 
кoд учeникa који похађају школу фудбала. Узoрaк je узeт из пoпулaциje мушкoг и жeнскoг пoлa учeникa 4. 
разреда oбухвaћeних нaстaвoм школе фудбала. Стaрoст узoркa je 10 гoдинa. Узoрaк испитaникa мушкoг 
пoлa чинe 30 учeникa, кoликo изнoси и узoрaк жeнскoг пoлa. Oвим истрaживaњeм ниje билo мoгућe 
испитивaти цeo мoтoрички прoстoр испитaникa, збoг тeхничких и oргaнизaциoних рaзлoгa. Збoг тoгa je 
извршeнa oдрeђeнa сeлeкциja тeстoвa, и узeтo je шeст вaриjaбли кoje пoуздaнo прeдиктуjу нивo 
изoмeтриjскoг, бaлистичкoг и рeпeтитивнoг мишићнoг пoтeнциjaлa учeникa oбa пoлa (скoк удaљ с мeстa 
(MСДM), бaцaњe лoптицe (MБЛП), згибoви нa врaтилу пoтхвaтoм (MЗГИ), подизaњe трупa зa 30 сeк. 
(MДTР), вис у згибу (MВИС). У раду су одрађени следећи статистички параметри: средња вредност, 
стандардна девијација, минималан резултат, максималн резултат, коефицијант варијације, стандардна 
грешка аритметичке средине, распон резултата и разлика између аритметичких средина малих 
независних узорака (Т-тест). Нивo мoтoричких спoсoбнoсти учeникa и учeницa кoд oвoг узрaстa сe 
стaтистички знaчajнo нe рaзликуje oсим кoд тeстa бaцaњe лoптицe зa прoцeну eксплoзивнe снaгe руку кoд 
кoгa су дeчaци пoстигли бoљe рeзултaтe oд дeвojчицa зa штa je нajвeрoвaтниje oдгoвoрнa тeхникa бaцaњa 
a нeштo мaњe мeхaнизaм зa рeгулaциjу интeнзитeтa eксцитaциje. 

 

УВОД 

Фудбал је игра милионске популације деце, омладине и одраслих распрострањена на свим 
континентима (Николић, 1998). Фудбалска игра, од свог настанка до данашњих дана, доживела 
је огромну трансформацију. Фудбал данас представља својеврсно мултидисциплинарно 
подручје испреплетано педагогоијом, психологијом, историјом, физиологијом, биологијом, 
биомехаником, медицином али и економијом, социологијом и политиком (Јоксимовић, 2001). 
Токови савременог фудбала неминовно су наметнули научни приступ и прилаз овој 
комплексној спортској грани. Управо такав, стручан, озбиљан, организован и темељан однос 
према фудбалу омогућава његов даљи развој и експанзију и доприноси његовој још већој 
популарности у оквиру спорта, уопште. 

У школским спортским клубовима веома је важно да се развију моторичке димензије 
ученика и прати њихов развој. Праћење раста и развоја деце представља један од важних 
фактора у физичком васпитању и спорту(Станковић, 2001; Вишњић, Јовановић и Милетић,2004; 
Живановић и сар., 2010). Мерењем моторичких способности деце која су укључена у редовне 
физичке активности можемо доћи до важних података када је у питању утицај систематског 
вежбања на организам. 

Поред тога битно је да ученици савладају структуру покрета наставних садржаја из 
колективних и индивидуалник спортова и да имају потребан ниво теоретског образовања како 
би касније физичко вежбање прихватили као интегрални део њиховог живота (Лескошек, 1980; 
Матић и Бокан, 1990; Крсмановић и Берковић, 1999; Здански и Галић, 2006). Уоквиру ових 
задатака значајно је да се на почетку школске године врши идентификација моторичких 
способности ученика и да се у процесу примене средстава телеских вежби прати њихов развој, 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255783948
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према индивидуалним карактеристикама ученика. На основу добијених података са 
контролних и финалних мерења могу се сазнати ефекти примењених средстава у односу на 
иницијално мерење.  

Обзиром на то да је један од основних задатака у школским спортским клубовима тазвој 
моторичких димензија ученика, општи циљ овог рада јесте да се добију релевантна сазнања о 
утицају примене средстава телесних вежби у школи фудбала на развој испитиваних мишићних 
потенцијала код дечака и девојчица. Посебан циљ овог рада је да се утврди величина 
различитих моторичких способности код ученика који похађају школу фудбала. 

МЕТОДЕ 

Избор узорка испитаника, поред осталог, условљен је организационим могучностима 
потребним за спровођење истраживачког поступка. Било је потребно осигурати потребан 
инструментаријум и стандардизоване услове у којима је требало реализовати предвиђено 
истраживање. Узорак је узет из популације мушког и женског пола ученика 4. разреда, здравих 
и обухваћених наставом школе фудбала. Старост узорка је 10 година. Узорак испитаника 
мушког пола чине 30 ученика колико износи и узорак женског пола. 

Овим истраживањем није било могуће испитати цео моторички простор испитаника, због 
техничких и организационих разлога. Због тога је извршена одређена селекција тестова и узето 
је пет варијабли које поуздано предиктују ниво изометријског, балистичког и репетитивног 
мишићног потенцијала ученика оба пола. 

 скок у даљ с места (МСДМ) 
 бацање лоптице (МБЛП),  
 згибови на вратилу потхватом (МЗГИ),  
 подизање трупа за 30 сек. (МДТР),  
 вис у згибу (МВИС). 
У oвoм рaду бићe изрaчунaти слeдeћи стaтистички пaрaмeтри 
 
СРE.ВРEД. - срeдњa врeднoст 
СT.ДEВ.  - стaндaрднa дeвиjaциja 
MИНИMУM - минимaлни рeзултaт 
MAXИMУM - мaксимaлни рeзултaт 
КO.ВAР.   - кoeфициjeнт вaриjaциje 
СT.ГР.   - стaндaрднa грeшкa aритмтичкe срeдинe 
РAСПOН   - рaспoн рeзултaтa 
T-тeст  - рaзликa измeђу aритмeтичких срeдинa малих независних узорака 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Кoд тeстoвa ВИС У ЗГИБУ кao мeрe изoмeтриjскoг мишићнoг пoтeнциjaлa, aктивнa je 
рeлaтивнo мaлa групa мишићa рaмeнoг пojaсa и руку, a свa oстaлa мaсa тeлa прeдстaвљa бaлaст 
у кojи спaдajу и мишићи дoњeг дeлa трупa и дoњих eкстрeмитeтa. Нa рeзултaт издржaja у вису 
пoсeбнo нeпoвoљнo утичу вeћe дeбљинe кoжнoг нaбoрa нa трбуху, кoje рeпрeзeнтуjу дeбљину 
пoткoжнoг мaснoг ткивa и прeдстaвљajу изрaзитo бaлaстну мaсу (Stanković & Malacko, 2001). 
Mинимaлни и мaксимaлни рeзултaти укaзуjу дa oдрeђeни брoj испитaникa мушкoг пoлa имa 
слaб мишићни пoтeнциjaл (издржaj 0 сeк), a други висoк сa рeзултaтoм oд 21 сeк. Кoд девојчица 
рaзликa у нивoу изoмeтриjскoг мишићнoг пoтeнциjaлa je упoлa мaњa штo сe и oчeкивaлo. 
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Taбeлa 1: Основни статистички параметри за дечаке 

TEСT СРE.ВРEД СT.ДEВ MИН MAX КO.ВAР СT.ГР. РAСПOН 
MВИС 72.14 52.66 .0 192.0 84.75 11.23 192.00 
MБЛП 260.41 64.02 144.0 337.0 24.58 13.65 193.00 
MСДM 165.59 29.15 120.0 205.0 17.60 6.21 85.00 
MЗГИ 10.23 5.67 .0 20.0 55.47 1.21 20.00 
MДTР 17.91 6.84 6.0 28.0 38.22 1.46 22.00 

 
Taбeлa 2: Основни статистички параметри за девојчице 

TEСT СРE.ВРEД СT.ДEВ MИН MAX КO.ВAР СT.ГР. РAСПOН 
MВИС 53.95 32.78 10.0 131.0 60.75 6.99 121.00 
MБЛП 193.68 41.96 100.0 270.0 21.66 8.95 170.00 
MСДM 169.23 21.42 132.0 206.0 12.66 4.57 74.00 
MЗГИ 10.64 3.58 6.0 17.0 33.65 .76 11.00 
MДTР 17.82 4.19 10.0 24.0 23.53 .89 14.00 

 
Taбeлa 3: Разлике аритметичких средина дечака и девојчица 

TEСT т-тeст дф сиг 
MВИС -.62 58 .54 
MБЛП -4.09 58 .00 
MСДM .47 58 .64 
MЗГИ .29 58 .76 
MДTР -.05 58 .95 

 
СКOК У ДAЉ С MEСTA спaдa у групу нajпoуздaниjих мeрa бaлистичкoг мишићнoг 

пoтeнциjaлa чиja je oснoвнa кaрaктeристикa eксплoзивнoст, oднoснo дa сe jeдним 
кoнцeнтричним мишићним нaпрeзaњeм пoстигнe рeлaтивнo нajвeћa мeхaничкa eнeргиja 
(Stanković et al., 2011). Кoличинa мaнифeстнe eксплoзивнe снaгe зaвиси oд прoцeнтa 
aктивирaних мoтoрних jeдиницa у oдгoвaрajућeм скупу мишићa. Пoрeд тoгa eксплoзивнa снaгa 
зaвиси и oд кoличинe нeрвних ћeлиja у мoтoрним зoнaмa кojи шaљу импулсe прeкo eфeрeнтних 
влaкaнa. Црвeнo jeдрo кoje у тoм прoстoру имa функциjу трaнсмисиje, рeгулишe прoцeс нa нaчин 
штo укључуje вeћи или мaњи брoj нeурoнa. Eксплoзивнa снaгa у вeликoм брojу зaвиси oд 
диспoзициja. Стeпeн урoђeнoсти изнoси oкo 80%. Нa oснoву дoсaдaшњих истрaживaњa нajвeћи 
тeмпo пoрaстa eксплoзивнe снaгe сe дoбиja прoгрaмирaним трeнингoм нa узрaсту oд 9. дo 11. 
гoдинe. И кoд oвoг тeстa нe пoстojи стaтистички знaчajнa рaзликa. 

Вaриjaблa БAЦAЊE ЛOПTИЦE je дoбaр пoкaзaтeљ бaлистичкoг мишићнoг пoтeнциjaлa, мaдa 
су мнoги истрaживaчи утврдили дa сe спeцифичнa вaриjaнсa oвoг тeстa oбjaшњaвa знaтним 
утицajeм тeхникe бaцaњa нa рeзултaт (Моравец и Седлачек, 1991). Кoд рeaлизaциje тeстa 
бaцaњe лoптицe нeoпхoднo je знaтнo дeлoвaњe нa рeквизит, штo сe пoстижe вeликoм 
aпсoлутнoм силoм кoja je у пoзитивнoj кoрeлaциjи сa укупнoм мaсoм тeлa кojoj припaдa и мaснo 
ткивo. Сa тeoрeтскoг глeдиштa нajбoљи угao избaчaja лoптицe je 45 стeпeни. Нajдужи лeт 
лoптицe oствaруje сe кaд сe њeн пoчeтaк нaлaзи штo вишe изнaд зeмљe. Oбзирoм дa висинa 
пoчeткa лeтa лoптицe искључивo зaвиси oд висинe и дужинe руку бaцaчa, тo oвaj фaктoр oстaje 
кao знaчajнa вeличинa зa свaкoг бaцaчa. Aнaлизoм тaбeлa у кojимa су дaтe врeднoсти тeстирaњa 
рaзликa aритмeтичких срeдинa и њихoвa знaчajнoст види сe дa су дoбиjeнe стaтистички 
знaчajнe рaзликe измeђу мeрeњa кoд oбe групe испитaникa. Рaзликa измeђу aритмeтичких 
срeдинa je знaчajнa нa нивoу п=.05, и бoљe рeзултaтe нa oвoм тeсту су пoкaзaли дeчaци. 

Вaриjaблoм ЗГИБOВИ мoжe сe успeшнo oдрeдити нивo рeпeтитивнoг мишићнoг 
пoтeнциjaлa, чиja je oснoвнa кaрaктeристикa вишeкрaтнoст, кoja сe испoљaвa кoнцeнтричним и 
eксцeнтричним кoнтрaкциjaмa мишићa aгoнистa и aнтaгoнистa. Oн прeдстaвљa мoтoрички 
мeрни инструмeнт кojи мeри рeпeтитивну мишићну снaгу руку и рaмeнoг пojaсa (Кукољ, 1992). 
Ни кoд oвoг тeстa ниje дoбиjeнa стaтистички знaчajнa рaзликa. 
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ДИЗAЊE TРУПA ЗA 30 СEКУНДИ je изрaзит прeдстaвник пoкaзaтeљa кojи дeфинишe 
рeпeтитивнo-бaлистички мишићни пoтeнциjaл, чиjи сe квaлитeт oствaруje вeћим oптeрeћeњeм 
зa дужe врeмe у aeрoбнoм рaду. Oвим тeстoм сe мeри рeпeтитивнa снaгa трбушнe мускулaтурe и 
њeму je у прoстoру другoг рeдa нaдрeђeн мeхaнизaм зa рeгулaциjу трajaњa eксцитaциje. Кoд oвe 
мoтoричкe вaриjaблe мoжe сe трeнингoм дoстa утицaти зa пoбoљшaњe рeзултaтa. Вaриjaблa 
мeшoвити згибoви je мoтoрички мeрни инструмeнт зa прoцeну рeпeтитивнe снaгe руку и 
рaмeнoг пojaсa. Зa рeзултaт у oвoм тeсту oдгoвoрaн je мeхaнизaм зa рeгулaциjу трajaњa 
eксцитaциje (Курeлић, 1975). Aнaлизoм тaбeлa дoбиjeни су слични рeзултaти кao и кoд 
вaриjaблe мeшoвити згибoви. 

ЗАКЉУЧАК 

Oбзирoм нa тo дa je jeдaн oд oснoвних зaдaтaкa нaстaвe физичкoг вaспитaњa рaзвoj 
мoтoричких димeнзиja учeникa, oпшти циљ oвoг рaдa jeстe дa сe дoбиjу рeлeвaнтнa сaзнaњa o 
утицajу примeнe срeдстaвa тeлeсних вeжби у школској спортској школи нa рaзвoj испитивaних 
мишићнх пoтeнциjaлa кoд oбe групe испитaникa. Пoсeбaн циљ oвoг рaдa je дa сe утврди ниво 
рaзличитих мoтoричких спoсoбнoсти кoд учeникa нижих рaзрeдa oснoвнe шкoлe који похађају 
школу фудбала.  

Нивo мoтoричких спoсoбнoсти учeникa и учeницa кoд oвoг узрaстa сe стaтистички знaчajнo 
нe рaзликуje oсим кoд тeстa бaцaњe лoптицe зa прoцeну eксплoзивнe снaгe руку кoд кoгa су 
дeчaци пoстигли бoљe рeзултaтe oд дeвojчицa зa штa je нajвeрoвaтниje oдгoвoрнa тeхникa 
бaцaњa a нeштo мaњe мeхaнизaм зa рeгулaциjу интeнзитeтa eксцитaциje. 
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DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS FROM BOTH 

SEXES 
 

Babović Dragana1, Glišić Miloš2, Utvić Nikola2 
 
Abstract: Given that one of the main tasks in the development of school sports clubs, motor dimensions students, the 
general objective of this study is to obtain relevant knowledge about the impact of the application of funds of 
physical exercises in the school of football on the development potential of the tested musculus in boys and girls. The 
specific objective of this study is to determine the size of the different motor skills of the students who attend the 
school football. Method. The sample was taken from a population of male and female students 4th grade classes 
covered football school. Sample age is 10 years. The sample consists of 30 male students, what is the amount and 
pattern of females. This research has not been possible to examine the entire motor space subjects, due to technical 
and оrganizational reasons. Therefore, it is made certain selection tests and was taken six variables that reliably 
predicted level of isometric, ballistic and repetitive muscular potential of students of both sexes (Long jump seats 
(MSDM), Throwing balls (MBLP), Chin-ups on the shaft venture (MZGI), Raising angle for 30 seconds. (MDTR), 
endurance in pull ups (MVIS). The paper placed following statistical parameters: mean value, standard deviation, 
minimum result, maximum results, coefficients of variation, standard error of arithmetic mean, the range of results 
and the difference between means of small independent samples (T-test). The level of motor abilities of boys and girls 
at this age are not statistically significantly different except for throwing the dough balls for assessment of explosive 
strength of arms in which the boys scored better than girls for what is likely responsible techniques of throwing a 
little less mechanism for regulation of intensity. 
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Abstract: The development of rehabilitation techniques in cerebral palsy has not been consistent with the rapid 
advances in medicine and movement sciences. Attempts to address the matter have been made and certain 
conclusions were brought forward, yet insufficient to provide with a substantiated rehabilitation program that 
might help improve life quality of the affected. It is thus the focus of this study to examine the effectiveness of a 
systematic training combined of balance, strength and stretching exercises in patients with CP, and if effective to 
adapt and propose such a training regime to be used in the rehabilitation program accordingly. Our assumptions are 
based on current research on neuromuscular activation and spinal neural networks conducted on both healthy and 
clinical populations, with the main focus on the CP population. We hypothesized that systematic training could help 
improve the neural drives of patients thus by improving basic motor skills. 

Key words: cerebral palsy, rehabilitation, training. 

INTRODUCTION 

In the treatment of neuromuscular, cardiovascular, respiratory and many other diseases modern 
medicine is largely reliant on rehabilitation treatments in form of various training methods and 
physical activities. However, in case of heavy neuromuscular impairments such as multiple sclerosis 
and cerebral palsy physical activity is, despite latest research and findings, not only neglected but often 
strictly forbidden as form of therapy. 

Conversely, in such cases the most common form of treatment is invasive nerve surgery 
(rhizotomy) or toxin injections. These, are not only financially and time demanding, but also 
counterproductive seeing as the main principle behind both is to neutralize the most problematic 
nerve or muscle group, which by no means improves patients life quality and abilities, but only 
provides a mean of symptom alleviation. Taking into consideration current literature and research on 
neuromuscular properties in both healthy and clinical populations (Aagaard et al., 2002; Behrens et al., 
2015; Blazevich et al., 2011; Fimland et al., 2010; Hodapp et al., 2009) Vangsgaard et al., 2014; Vila-Cha 
et al., 2012; Perez et al., 2007) it would appear reasonable to reconsider the effectiveness and 
reliability of these methods.  

As a part of a broader study on physical rehabilitation therapy for patients with cerebral palsy, we 
conducted a case study where we examined the effects of a specificaly designed 8 week training 
program on one patient’s motoric skills and anthropometrical status. As the patient was previously 
active in a paraolympic sport (javelin throw, category F46/F47) our program was aimed at improving 
the most ineffective aspects of his physique, namely his shoulder rotators, knee flexors and extensors 
as well as the overall postural status. To account for training induced changes we’ve conducted a pre 
and post training force testing and static and dynamic 3D posture analysis. All testing procedures were 
performed at the National Institute for Sports and Sports Medicine in Belgrade, Serbia.  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255681036
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METHODS 

Our subject was recruited through personal connections with the authors of the study and was 
extensively informed on the training and testing procedure, as well as possible outcomes and side 
effects. He signed a written informed consent. Study was approved by the Faculty of Sports and 
Physical Education, Leposavić, Serbia.  

At the age of three he was diagnosed with hemiparesis sinistro spastica, after an acute fever and 
persistent high core temperature resulting in an occlusion in blood and oxygen supply to the brain. The 
last attempt of physical therapy was conducted one year upon diagnosis. Our subject’s age is currently 
40, and he started practicing javelin throw at the age of 36. Previously, he had no exercise experience 
and other than his everyday activities was physically inactive.  

 

Table 1: Anthropometrical data of AB at pre and post training measurement session 

 pre  post  

Height 177cm 177cm 
Weight 78kg 76.6kg 
fat % 22.9% 21.3% 
muscle % 40.9% 41.5% 
thigh  59.5cm 50.5cm 59.5cm 51.5cm 
forearm  30cm 24cm 30cm 25cm 
upper arm  33cm 27.5cm 34cm 28.5cm 

 
As previously mentioned subject suffers from left spastic hemiparesis, therefore our program was 

specifically designed to target most prominent disturbances in his posture and abilities, but also to 
address his sport-specific needs and skills. 

We’ve designed our program in such a way to target each muscle group at least once per week with 
strength training and at least twice per week with stretching. Balance exercises were modified versions 
of lower limb strength exercises performed with balance pads (TheraBand®, Artzt Gmbh., Dornburg, 
Germany). Each training session was divided into a strength training part, which lasted approximately 
45 minutes and a stretching session up to 25 minutes. Strength and balance exercises were selected 
and incorporated according to the current literature (Heitkamp et al., 2001, Gruber et al., 2007) so as to 
best meet our subjects’ requirements, whereas for the flexibility training we chose a specific version of 
PNF antagonist contraction stretching which was shown to be most suitable in improving reciprocal 
inhibition and reducing spasticity (Etnyre and Abraham, 1986, Blazevich et al., 2012), particularly in 
our patients’ most problematic areas (left SOL and BF, left forearm muscles, triceps and shoulder 
rotators). 

Some exercises we alternated over weekly cycles to avoid muscle stereotype, however our concept 
stayed the same: 

 Chest – bench press, inclined bench press, pull over; CRAC stretching; 
 Shoulders: military press, front raise, rear deltoid raise, “pitchers” rotations; CRAC stretching; 
 Arms: biceps curl (supported on machine & with dumbbells), triceps standing extensions, “French Press”, 

CRAC stretching 
 Back – seated rows, pulldowns (unilaterally), lower back extensions; CRAC stretching 
 Legs – squats on balance pad, lunges on balance pad (supported), toe raises (unilaterally), knee 

extensions/flexions (unilaterally); CRAC stretching; 

All strength exercises were performed in sets of 3-5 as we found it most favorable for the 
improvement of strength and neuromuscular properties (Aagaard et al., 2003; Behrens et al., 2015; 
Carroll et al., 2009; Fimland et al., 2015). At certain times additional extra sets of 1-3 reps were 
performed to establish subjects’ current 1RM. Rest period between sets was 2-4mins.  

All testing sessions were performed at the National Institute for Sports and Sports Medicine, 
Belgrade, Serbia. Force measurements were conducted on an Isokinetic Extremity System Humac 
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Norm (Computer Sports Medicine Inc., Stoughton, MA). 3D measurements of subjects’ posture and 
dynamics were performed with Oqus Motion Capture System (Qualisys AB, Göteborg, SW).  

RESULTS 

Although according to the results our hypothesis appeared to be true, we cannot neglect the fact 
that we’ve had some surprising and somewhat conflicting findings, especially with torque 
measurements. Namely, our subjects’ left knee flexors showed a drastic decline in maximal voluntary 
torque during concentric contractions (-35% from pre to post), even though during eccentric 
contractions a change was barely noticeable (-2%). All other variables showed marked improvements 
in maximal voluntary torque of lower limb muscles. The highest improvement was noticed in the knee 
extensors, which were specifically strength targeted and amounted to +24% (from 144Nm to 178Nm) 
in the right, and +20% (from 126Nm to 151Nm) in the left leg. 

 

Table 2: Force measurements – knee flexors/extensors 

 concentric r/l eccentric r/l concentric r/l eccentric r/l 

16.12.2016. 125Nm 100Nm 144Nm 126Nm 199Nm 141Nm 300Nm 241Nm 

07.02.2017. 136Nm 107Nm 178Nm 151Nm 226Nm 91Nm 320Nm 235Nm 

% +9 +7 +24 +20 +14 -35 +7 -2 

 
Further inconsistencies were found in shoulder rotator muscles. Although left side internal rotators 

showed an improvement of 21% from pre to post measurements (28-34Nm) right side muscles 
showed hardly any change (+1Nm). Conversely left side external rotators declined from maximal 
20Nm of voluntary force to 16Nm, whereas on the right side an improvement of almost 30% was 
noticed (from 38Nm to 49Nm). 

 

Table 3: Torque measurements 

 internal rotators external rotators 

16.12.2016. 64Nm 28Nm 38Nm 20Nm 

07.02.2017. 65Nm 34Nm 49Nm 16Nm 
% +2 +21 +29 -20 

 
These conflicting results can be interpreted in several ways, however one of the main findings to 

corroborate our hypothesis were changes in workloads. In addition to substantially improving his 
maximal workload weight our subject reported feeling “lighter and more agile”, stronger and more 
flexible (subjective self-reports).  

 

Table 4: Workloads at 1st and 56th (last) day 

 pre post 
squats with balance pad 72kg 100kg 
chest press 28kg 6kg* 34kg 14kg 
shoulder press 18kg 4kg 24kg 10kg 
back rows 30kg 20kg 50kg 40kg 
leg extensions 35kg 25kg 45kg 35kg 
toe raises 15kg 7kg* 25kg 20kg 
shoulder rotations 12kg 3kg >20kg 4kg 

 
In addition to force measurements we conducted 3D postural analysis in both static and dynamic 

state to analyze postural stability and status, where we saw even more encouraging findings. Namely, 
during our first measurements left foot (heel) was significantly raised compared to the right foot (0.24 
right to 0.13 left), although the difference stayed the same both feet were found to be in a lower, more 
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stable position during post measurements (0.30 right to 0.21 left). In addition, the foot rotation 
observed in transversal plane decreased from highly out of balance values (17.3 right, 76.5 left) to 
normal values (5.3 right, 7.9 left). Furthermore, our subject improved his pelvic-to-knee ratio from -1.5 
to 6.7, indicating his lower limb control, flexibility and stability were substantially improved. Similar 
findings were also seen in the shoulders and upper limbs, however our most significant finding was the 
improvement of the whole body posture which could best be seen by observation of our subject back 
position. Namely, during first measurement session he was diagnosed with flat back syndrome (lumber 
curvature at 177°, thoracic at 150°) whereas at the final measurements these values were within a 
normal range and the deformity was not noticeable any more (lumbar curvature at 168°, thoracic at 
154°).  

Dynamical posture analysis showed similar findings however, rather than reporting miniscule 
differences we decided on focusing our interest on the most problematic areas, namely the left foot and 
the balance ratio between left and right foot. A change was observed in the level of heel raise during 
squats at 90° and maximum squat - both significantly reduced to 62.77753 MU (measuring units) in 
both conditions from 111.90 and 126.50 respectively. Further, we analyzed toe-to-calf angles during 
gait and saw not only a decrease from 63° to 39° at “strike” and from 103.5° to 71° at “toe off” portion 
of gait, but the right foot angles have also improved coming closer to an equilibrium with the left (from 
26° to 8° at “strike” and from 66° to 40° at “toe off”). In addition, we also found improvements in the 
knee to pelvic rotation, foot to pelvic rotation, maximal and minimal abduction/adduction of both feet 
etc., during squat and gait, and an overall improvement of the left to right foot ratio of activation. 

 
Fig 1: 3D postural status analysis on 16.12.2016 and 13.02.2017 
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DISCUSSION 

Our findings might be somewhat controversial if examined individually, however all together it 
appears our main hypothesis was at least partially confirmed and improvement in basic motoric skills 
was seen. 

Namely strength improvements can best be observed through workload improvements and force 
measurements. Our training log showed substantial improvements in both unilateral and bilateral 
exercises. Although force measurements showed certain inconsistencies, after examining current 
literature (Avela et al., 1999; Fowels et al., 2000; Winter, 2009) we found our results in line with 
current findings. Namely, as we focused our program on improving the most problematic areas of our 
subjects’ musculature (i.e. left leg hamstring and calf muscles flexibility through PNF stretching) the 
reduction in maximal voluntary force of the knee flexors in the second measurement session in fact 
confirmed the effectiveness of our program. Avela et al. (1999) found significant reductions in MVC 
following stretching (up to -23%), and further studies concluded with reduction of spasticity related 
mechanisms being highly related to stretch training (Etnyre & Abraham, 1986; Blazevich, 2012, 
Condiliffe et al., 2016). It is therefore conceivable our program actually affected hamstring muscles in a 
way to reduce spasticity and elongate muscle fascicles and tissue, as can be seen from 3D measurement 
results, and at the same time reduced the cocontraction during knee extension thereby affecting the 
hamstring force during knee flexion. The same mechanisms and muscle properties might also be 
altered in the shoulder muscles. 

Our 3D static and dynamic measurements confirmed our assumption of left leg hamstring muscles 
being elongated and less spastic. This was particularly observed through previously almost inexistent 
activation of the TA muscle. Although we were not able to induce clear and fluent contraction of the TA 
muscle, the foot-to-knee or foot-to-pelvic angles were substantially improved indicating greater TA 
activation during gait and squatting. Further experiments should be conducted to corroborate these 
findings. 

Subject was also asked to report his personal impressions and feelings during the training program. 
Although we did not create a specific questioner for the duration of the program he frequently 
reported feeling stronger, more agile and mobile. One of specific notes was a greater use of his left 
hand during daily activities (eating, drinking, driving, etc.), and an improvement in his walking gait. 

Changes in subjects’ training routine in this authors’ opinion could have led to improvements in his 
emotional state. In the begging of the program, he frequently reported being depressed and 
aggravated, whereas with the ongoing of his training his mood changed to being enthusiastic about 
workouts and other daily activities. His mood shifted severely on the day of the final testing with a 
great dose of anxiety noticeable (personal observation and interview), which could have influenced our 
results. 

LIMITATIONS 

We find a small number of tests conducted as one of the main limitations to our study. Unfortunately we did 
not have the resources necessary to conduct neuromuscular measurements such as M-wave and H-reflex 
analysis, or the assessment of voluntary muscle activation. We strongly believe based on current literature 
(Condliffe et al., 2016) that given the case we would have observed important changes in our subject 
neuromuscular properties. Further as mentioned, a set of questionnaires for the ongoing of the study remains a 
future possibility. 

Given the opportunity authors would like to recruit a greater number of subjects and conduct a more 
extensive battery of tests. 

CONCLUSION 

To the best of our knowledge limited number of authors has addressed the issue of physical activity in 
cerebral palsy so far (Achache et al., 2010; Andersson et al., 2003; Damiano et al., 2002; Dodd et al., 2002, 2007a, 
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2007b), and this is most likely the first attempt of composing and incorporating a specific rehabilitation and 
training program for the affected.  

In short, we found significant improvements in both basic motoric skills and posture, as well as in overall life 
quality of the subject. Though we cannot confirm any findings statistically we feel that improvements seen in our 
subject could be replicable onto a population. 
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ПРЕДЛОГ РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ПРОГРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ОПШТИХ 
МОТОРИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МИШИЋА РОТАТОРА РАМЕНА И МИШИЋА 

ФЛЕКСОРА/ЕКСТЕНЗОРА КОЛЕНА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ЦЕРЕБРАЛНОМ 
ПАРАЛИЗОМ - СТУДИЈА СЛУЧАЈА 

 
Милекић Кристијан, Јовановић Јован, Јовановић Владимир, Станковић Верољуб 

 
Сажетак: Развој рехабилитационих третмана за пацијенте са церебралном парализом је занемарљив и не 
иде у корак са убрзаним развојем медицине као науке и њених достигнућа. Покушаја да се овом питању 
поклони пазња је свакако било и одређен број закључака већ сада може бити изведен из најновије 
литературе, ипак и даље недовољно да би се делотворни рехабилитациони програми примењивали у 
пракси, а самим тим и побољсао квалитет живота угрожених. Стога, циљ овог истраживања је био да у 
пракси испита делотворност једног таквог програма састављеног од вежби снаге, равнотеже и 
флексибилности. Насе претпоставке смо базирали на најновијим науцним сазнањима у пољу 
неуромишићне активације, спиналних рефлекса и утицаја тренинга на исте код здравих и клиницких 
популација, са посебним освртом на оболеле од церебралне парализе. Наса хипотеза гласи: \"Брижљиво 
испланиран систематски тренинг може довести до побољшања неуромишићних својстава код оболелих и 
самим тим побољшати базичне моторичке способности\". 

Кључне речи: церебрална парализа, рехабилитација, тренинг.  
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Sažetak: Spondiloliza predstavlja koštani defekt interartikularnog dela pršljena, sa najčešćom lokalizacijom na 
L5/S1. Može biti unilateralna ili bilateralna. Najčešća posledica bilateralne spondilolize je spondiliolisteza, 
proklizavanje jednog pršljena u odnosu na naredni. Uz genetsku predispoziciju, ulogu u nastajanju ovog defekta 
igraju ponavljani hiperekstenzioni pokreti, učestale mikrotraume i prave traumatske povrede. Veliki broj 
istraživanja pokazuje sličnu incidencu kod sportista i nesportista, ali zapaženo veću incidencu u pojedinim 
sportovima, poput gimnastike, rvanja, odbojke, i fudbala, u odnosu na druge, kao i u odnosu na nesportiste. Sportska 
gimnastika spada u bazične sportove jer ima višestruko pozitivno dejstvo na organizam, ali takmičarski program sa 
velikim kvalitativnim i kvantitativnim zahtevima je često povezana sa brojnim povredama. Pregledom dostupne 
literature izvodi se zaključak da je populacija gimnastičara u grupi sportista sa najčešćom pojavom spondilolize i 
spondilolisteze. Bol u donjem delu leđa je prvi simptom koji može posluziti kao rani indikator ove patološke pojave. 
Radiografija kičme je nepouzdana u dijagnostici, te treba uraditi kompjutersku tomografiju koja daje precizniju 
dijagnozu ovih promena. Jednostrana spondilloliza može se korigovati konzervativnom terapijom; obostrana 
spondiloliza, sem u početnim stadijumima, kao i spondilolisteza, ne daju dobar odgovor na konzervativni tretman. 
Prevencija, naročito kod mladih gimnastičara, zahteva prepoznavanje i kontrolu prisutnih faktora rizika od strane 
trenera i klupskog lekara. 
Ključne reči: dijagnoza, spondiloliza, spondilolisteza, sportska gimnastika. 

UVOD 

Spondiloliza je koštani defekt kičmenog pršljena u predelu pars interarticularis, i to najčešće L4 i 
L5. Može biti unilateralna ili bilateralna. Najčešća posledica bilateralne spondilolize je spondiliolisteza, 
proklizavanje jednog pršljena u odnosu na naredni. Postoje indicije da sportisti u odnosu na 
nesportiste u zapaženo većoj meri razvijaju ovaj koštani defekt. Lokacija L4 i L5 je predisponirana za 
promene zahvaljujući većem opterećenju koji ovaj deo kičmenog stuba nosi u odnosu na torakalni i 
vratni deo, kao i zbog lakšeg delovanja sila klizanja usled postojeće lumbalne lordoze. Kao uzrok se 
navode ponavljane hiperekstenzione vežbe, učestale mikrotraume, prave traumatske frakture delova 
pršljena, ali i genetska predispozicija. Sportovi u kojima se najčešće javlja ova vrsta povreda su: 
gimnastika, dizanje tegova, atletika (skok s motkom, trčanje sa preponama), veslanje, rvanje, tenis, 
odbojka. 

 Postoje tri stadijuma spondilolisteze: rani, progresivni i terminalni. Prva dva podležu 
konzervativnoj terapiji, dok terminalni, zbog razvijenih degenerativnih promena, rešava se jedino 
hirurškom intervencijom. Prema stepenu klizanja gornjeg pršljena, graduira se u četiri stepena: 

1. stepen iskliznuća je 25% u odnosu na naredni pršljen; 
2. stepen: iskliznuće premašuje 25% tela narednog pršljena; 
3. stepen iskliznuća je 50%; 
4. stepen:više od 75%. 

Spondiloliza i spondilolisteza mogu dugo biti asimptomatske (u početnom stadijumu) ili, u drugom 
slučaju, praćene bolovima u donjem delu leđa i nogama, lumbalnom hiperlordozom, isturenim 
glutealnimdelom. Navedeni simptomi zahtevaju neurološki pregled, u okviru koga se primenjuju 
Lazarevićev znak i Michel-ov test, kao i radiografiju, magnetnu rezonancu i scintigrafiju. 

Sportska gimnastika je po mnogo čemu jedinstven i zahtevan sport: biomehanika kretanja, 
pozicioniranje tela, oprema, promene pravilnika na svake četiri godine. Posledica toga su niz faktora 
kao uzrok povreda u ovom sportu i treba razumeti mehanizam njihovog nastajanja da bi se 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255685132
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predupredile. Odraz, skok, prelet, kolut, kovrtljaji, otkloni, saskok, sve su elementi gimnastičke vežbe 
koji podrazumevaju sprovođenje velike sile preko osovine kičmenog stuba (Ilić et al., 2014). Položaji u 
“visu” na dvovisinskom razboju, vratilu i krugovima traže pozicioniranje kičmenog stuba sa 
odvlačenjem skapula, hiperkifozom torakalne kičme i naginjanjem karlice put napred. Ostale vežbe 
zahtevaju uglavnom hiperekstenzione i rotacione pokrete sa hiperlordotičnim položajem slabinskog 
dela kičmenog stuba. 

METODЕ 

Uzročno posledična povezanost gimnastičkih vežbi i povreda kičmenog stuba sa akcentom na 
spondilolizi i spondilolistezi, prevencija, dijagnostika i lečenjeovih promena, predstavljaju problem koji 
pokušavamo sagledati kroz pregled dosadašnjih istraživanja i dostupne literature. U ovom istraživanju 
prikupljen je, analiziran i prezentovanveliki broj teorijskih i originalnih istraživačkih radova koji su se 
bavili navedenom problematikom. 

TEORIJSKO RAZMATRANJE PROBLEMA 

Sport, amaterski a naročito vrhunski, često je uzrok oštećenja zdravlja. Zavisno od zahteva svakog 
sporta pojedinačno javljaju se specifična posledična patološka stanja. Jedno od takvih stanja vezano za 
sportsku gimnastiku, kao i još neke sportove, je spondilolizasa spondilolistezom. Interesovanje za 
patologiju sportskih napora u gimnastici datira iz ranijih perioda. 

U nameri da ispitaju epidemiologiju povreda zadobijenih tokom gimnastičkih vežbi, Silver, Silver i 
Godfrey (1986) su u periodu od 1954 do 1984 posmatrali 38 vežbača, od toga 33 muškog pola, pet 
ženskog, starosti 12-54 godine. Povrede kičme su ustanovljene kod 31 vežbača. Najveći broj 
registrovanih povreda bio je u predelu donjih vratnih pršljenova. Od tri registrovane torakolumbalne 
povrede, dve su zadobijene prilikom preskoka, u uvinuću, a jedna prilikom pada. Ljudski faktor kod 
ovih povreda je igrao veliku ulogu, kako zbog odsustva trenera tako i zbog nepažnje vežbača. The 
British Amateur Gymnastic Association daje tačna uputstva gimnastičkim klubovima, a samo 
preporuke školama u kojima su moguće teške povrede pri izvođenju vežbi na gimnastičkim spravama. 

Retrospektivna studija povreda u privatnim gimnastičkim klubovima kod takmičara i rekreativaca, 
urađena od strane Lowry i Leveau (1982) u Americi imala je dvostruki cilj: primarno, da utvrdi broj i 
vrstu povreda kod gimnastičara u takmičarskom i netakmičarskom rangu; sekundarno, da utvrdi 
najčešće uzroke povređivanja, odnos između vežbača i trenera, zaštitne mere i primenu programa za 
registrovanje stope povreda. Podaci su pokazali da su učestalost i težina povreda srazmerni rangu 
takmičenja, odnosno da je povređivanje u netakmičarskoj kategoriji u znatno nižem stepenu. 

Mladi sportisti u trenažnom procesu predstavljaju primarnu ciljnu grupu u istraživanjima na temu 
prevencije, ranog otkrivanja i pravilnog lečenja oštećenja. U tom pravcu sprovedena je kliničko 
biomehanička analiza frakture interartikularnog dela pršljena od strane Letts et al. (1986) navodeći 
ovu farakturu kao rastući faktor invaliditeta kod mladih sportista visokog takmičarskog ranga,najčešće 
u gimnastici i hokeju koji zahtevaju ponavljanje fleksionih i ekstenzionih pokreta lumbalne kičme. 

Drugačije zaključke su izveli Tertti et al. (1990) nakon ispitivanja zastupljenosti degenerativnih 
promena magnetnom rezonancom na intervertebralnom disku kod 35 mladih gimnastičara 
takmičarskog nivoa. Samo kod trojice od 35 gimnastičara je evidentirana degeneracija diska udružena 
sa simptomima Scheuermann-ove bolesti i spondilolizom pa autori zaključuju da uprkos ekstremnim 
pokretima i velikom aksijalnom opterećenju kičmenog stuba, primarna oštećenja intervertebralnog 
diska su izlečiva pojava kod mladih gimnastičara, ukoliko ne postoji drugi patolški supstrat u etiologiji. 
Sa njihovim mišljenjem se slažu Tsai et al. (1993). koji su proučavali držanje, mobilnost kičmenog stuba 
i pojavu bolova u leđima kod bivših gimnastičarki u poređenju sa kontrolnom grupom nesportistkinja 
istih godina. Zaključak je bio da bivše vrhunske gimnastičarke nemaju veće probleme sa leđima od iste 
starosne grupe nesportistaRetrospektivna studija rađena od strane Dixon i Fricker (1993) na 
Australijskom Institutu za Sport (AIS)na osnovu izveštaja o povredama tokom deset godina(1982-
1991) na uzorku od 42 muška i 74 ženska vrhunska gimnastičara takođe ukazuje na podatak da bez 
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obzira na rizik koji nosi, gimnastika nije soport praćen katastrofalnim povredama, a i stepen težih 
povreda je nizak.  

Sward et al.(1990) su pojavu bola u leđima i radiološkim promenama torakolumbalne kičme 
istraživali na uzorku od 142 vrhunska sportista: rvača, gimnastičara, fudbalera i tenisera, uzrasta od 
14-25 godina. Čak 50-75% sportista svih grupa imalo je bol u leđima, s tim da su gimnastičari u odnosu 
na ostale sportiste imali značajno veću učestalost i jačinu bolova. Zaključak autora je da su sportisti u 
sportovima koji postavljaju veće zahteve u smislu opterećenja kičmenog stuba izloženi povećanom 
riziku od povreda kičme. Ista grupa autora je naredne godine ispitivala objektivno stanje 
torakolumbalne kičme kod elitnih gimnastičara uz pomoć magnetne rezonance. Uzorak je činilo 40 
osoba muškog polakojisu u istoriji bolesti imali bolove u leđima. Od ukupnog broja ispitanika njih 29 su 
bili vrhunski gimnastičari. Degeneracija diska kao i druge anomalija torakolumbalne kičme 
ustanovljenesu u mnogo većem procentu kod gimnastičara (75%) u odnosu na nesportiste (31%), 
Ovim su potvrdili prethodnizaključak da elitni gimnastičari muškog pola nose visok rizik od razvoja 
abnormalnosti torako lumbalne kičme sa upornim bolovima u leđima u istoriji bolesti. 

Mnogi autori su se bavili biomehaničkim analizama pokreta kod gimnastičarki (Тоnić et al., 2012). 
Jedno od ranih istraživanja pojave spondilolize i/ili spondilolisteze posebno u ovoj populaciji 
sportistkinja izvršili su Jackson i saradnici (1976) pomoću rendgen snimaka lumbalne kičme kod 100 
vrhunskih gimnastičarki; učestalost spondiloliza bila je 11%, a 6% je imalo razvijenu spondilolistezu 
što je četiri puta više od njihovih vršnjakinja koje se ne bave sportom. Autori smatraju da sportistkinje 
pokazuju istu učestalost defekta interartikularnog dela kao i muškarci koji se bave istom aktivnošću. 
Takođe preporučuju scintigrafiju kostiju u cilju otkrivanja ranih stres-promena ovog dela pršljena. 
Ograničavanje enrgičnih vežbi moglo bi, po njima, dovesti do zarastanja defekta do stepena 
neprepoznavanja radiografijom. Sličan zaključak izveo je Snook (1979) nakon petogodišnjeg praćenja 
povreda kod gimnastičarki nacionalnog nivoa. Kod 70 takmičarki registrovano je ukupno 66 povreda, 
od toga 11 povreda trupa a u okviru njih dve spondilolize. Dva su osnovna etiološka faktora: direktna 
trauma (45) i stres usled intenzivnog vežbanja i želje za boljim performansama. Zaključak je da 
gimnastika kao rizičan sport zahteva prepoznavanje i kontrolu prisutnih faktora rizika od strane samih 
takmičarki, trenera i klupskog lekara.  

Još jedno od istraživanja na populaciji vrhunskih takmičarki u gimnastici radiografije izvršili 
suGoldstein at al. (1991). Uz korišćenje magnetne rezonance tražene su promene na pršljenovima i 
intervertebralnim diskovima. Abnormalnosti kičmenih pršljenova nađene su kod čak 43% vrhunskih, i 
63% takmičarki olimpijskog nivoa. Promene su imale pozitivnu korelaciju sa starosnom dobi i satima 
treninga nedeljno.  

Studija koju su dizajnirali Bennett, Nassar i DeLano (2006) bazirana je na hipotezi da su 
degenerativne promene diska podjednako prisutne kod elitnih gimnastičarki bez obzira na prisustvo ili 
odsustvo subjektivnih simptoma. Uzorak je činilo 19 elitnih gimnastičarki, članica olimpijskog tima, 
starosti 12-20 godina. Rezultati snimanja pomoću magnetne rezonance su pokazali postojanje povrede 
prednjeg apofizialnog prstena (9 od 19 gimnastičarki), degenerativne promene diska (12 od 19 
gimnastičarki), spondilolize (3 od 19 gimnastičarki), spondilolisteze (3 od 19 gimnastičarki), edema 
kosne srži pedikula L3 (1 od 19 gimnastičarki). Navedene promene su bile upravo kod gimnastičarki sa 
bolom u lumbalnom predelu tako da prva hipoteza ovog istraživanja nije potvrđena. 

Povezanost između pojave lumbalnog bola, spondilolize i spondilolisteze kod gimnastičarki sa 
jedne strane i karakteristika trenažnog procesa sa druge strane proučavali su Mohriak et al. (2010). 
Učestalost povreda u ženskoj gimnastici po mišljenju autora je dva puta veća nego u drugim 
sportovima, a povrede kičme čine 17.2% od ukupnih pvreda u olimpijskom sportu. Spondiloliza je 
prisutna kod 11% takmičarki, sa najčešćom lokacijom na L5. Fizikalnim pregledom ustanovljena je 
lumbalna hiperlordoza i skraćenje muskulature zadnje lože natkolenice. Mehanizmi povređivanja su: 
hiperekstenzioni i torzioni pokreti trupa. Ostali predisponirajući faktori su lumbalna hiperlordoza i 
mišićni disbalans.  
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Posledice višegodišnjeg bavljenja takmičarskim sportom kod dece i omladine bile su predmet 
retrospektivne radiološke i kliničke studije sprovedene od strane Muschik et al (1997). Uzorak 
ispitanika činilo je 86 mladih sportista, 24 devojčica i 62 dečaka starosti između 6 i 20 godina. Srednji 
stepen pomeranja lumbalnih pršljenova na početku observacije bio je 10.1%. Do povećanja pomeranja 
došlo je kod njih 33, ali tokom perioda posmatranja od 4.8 godina nije došlo do pogoršanja subjektivnih 
simptoma pa autori smatraju da nema objektivnih razloga da se mladi sa spondilolizom i/ili 
spondilolistezom ne bave takmičarskim sportom. 

Za mlade perspektivne sportiste jedan od velikih razloga za zabrinutost predstavlja dijagnoza 
spondilolize i/ili spondilolisteze. Velika studija sprovedena od strane Soler i Calderon (2000) na 3152 
vrhunska sportista je još jedan pokušaj preciziranja sportova koji nose najveći rizik za razvoj 
spondilolize i spondilolisteze. Ukupni procenat spondiloza među sportistima u ovoj studiji (8.02%) nije 
bio mnogo veći nego u opštoj populaciji (3% -7%). Kada je razmatran svaki sport posebno, evidentiran 
je mnogo veći procenat ovog obolenja kod atletičara koji se bave bacačkim disciplinama (26.67%), 
gimnastičara (16.96%) i veslača (16.88%). Biomehaničkom analizom pokreta u navedenim sportovima 
autori su ustanovili da element torzije kičmenog stuba protiv otpora, uz lumbalnu hiperekstenziju i 
rotaciju, igra ključnu ulogu u pojavi spondiloliza i spondilolisteza. Stoga preporučuju sistematsko 
radiološko ispitivanje lumbalne kičme kod sportista za koje se smatra da su pod povećanimrizikom od 
razvoja spondiloza. Zato i Stefanović (2012) navodi da je poželjno da se pokretu bacanja rekvizita u 
atletici posveti značajna pažnja u smislu pravilnijeg tehničkog izvođenja i to ne samo radi ostvarenja 
određenog rezultata/cilja, već i zbog stvaranja uslova za što manje povređivanje. 

Da bi ustanovili procenat rasprostranjenosti spondiloliza i spondilolisteza kod sportista, Rossi i  
Dragoni (2001) sprovode obimno istraživanje radiografijom lumbalne kičme na uzorku od 4243 
sportista oba pola koji su imali bolove u nižim partijama leđa. Kod njih 590 (13.90%) 
dijagnostikovanaje spondiloliza; od toga njih 280 (47.45%) je imalo prateću spondilolistezu. Zaključak 
ukazuje na potrebu radiološkog ispitivanja lumbalne kičme u sportovima koji nose povećan rizik za 
pojavu spondilolize i spondilolisteze. Magnetna rezonanca bi bila metoda koja bi pružila 
sveobuhvatniju procenu stanja, a bez rizika po reproduktivne organe ispitivanih sportista. 

Pojavu hroničnog bola u niskim delovima leđa kao posledicu degenerativnih obolenja diska ili 
spondilolize usled stres fraktura proučavao je Bono (2004). Učestalost degenerativnih obolenja diska je 
bila prisutnija kod sportista, dok procenat spondiloliza, generalno, nije veći kod sportista, sem u 
sportovima koji zahtevaju ponovljenu hiperekstenziju, kao što su gimnastika, rvanje, ronjenje.  

U proučavanju sportskih povreda mladih sportista Cassas & Cassettari-Wayhs (2006) navode 
spondilolizu ili spondilolistezu kao uzrok bola u leđima u oko 6% opšte populacije i čak u 50% sportske 
populacije kao posledicu ponavljanih hiperekstenzionih pokreta kičmenog stuba najzastupljenijih u 
gimnastici, fudbalu, dizanju tegova, odbojci, baletu i plesu. Ukoliko ove promene ne budu otkrivene na 
vreme i adekvatno lečene, smatra se da mogu dovesti do invaliditeta. Problemom povećane učestalosti 
spondiloza i spondilolisteza u pojedinim sportovima kao što je gimnastika bave se Toueg et al. (2010). 
Istraživanje je rađeno u dva najpoznatija gimnastička centra u Montrealu, na uzorku od 93 
gimnastičara oba pola. Registrovano je šest gimnastičara, jedan muškarac i pet žena, sa promenama u 
vidu spondilolize i / ili spondilolisteze. Prevalencija pojave od 6.5% slična je onoj u opštoj populaciji. 
Pri tome, nije zapažen uticaj pola kao determinišući faktor, ali je evidentino da su gimnastičari sa 
spondilolizom i /ili spondilolistezom imali veću telesnu težinu, godine starosti i veći intenzitet 
vežbanja.  

Kada je reč o dijagnostici navedenih promena većina istraživača ima stavda se rendgen dijagnostika 
može koristiti za diferencijalnu dijagnozu i praćenje stanja, dok scintigrafija kostiju daje jasnu 
dijagnozu patoloških stanja i tamo gde rendgen pokazuje odsustvo promena. 

Standaert (2002) tvrdi da metoda izbora u dijagnostici spondiloliza i spondilolisteza kod 
gimnastičara takmičarskog nivoa bi bila kompjuterizovana tomografija jer obična radiografija ne daje 
dovoljan uvid u nastale promene. U predlogu mera za lečenje navodi se pošteda kao prvi neophodni 
korak, a u program rehabilitacije treba uključiti dinamičku stabilizaciju lumbalne kičme i specifičan 
kineziterapijski tretman.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1078817400902992
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1078817400902992
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Prednostima rane dijagnoze i lečenja spondilolize bavio se i Miller et al (2004) sprovodeći 
longitudinalnu studiju na 40 mladih sportista sa spondilolizom koja je u ranom stadijumu 
dijagnostikovana kompjuterskom tomografijom dok je radiografski nalaz bio negativan. Kontrolna 
snimanja nakon 7-11 godinapokazala su da rano konzervativno lečenje dovodi do dobrog 
funkcionalnog ishoda, dok bilateralni defekti dovode do progresije promena. 

O važnosti pravovremene dijagnoze kod mladih sportista, posebno gimnastičara, dizača tegova, 
plesača i fudbalera sa hroničnim bolom koji traje duže od tri meseca a zbog spondilolize kao čestog 
etiološkog faktora govori i Congeni (2000). Isti cilj ima istraživanje od strane Sundell et al (2013) na 
mladim sportistima približno iste starosti ivisine, podeljenim u dve grupe; jednu grupu je činilo 25 
sportista sa bolom u lumbalnom delu, dok su kontrolna grupa sastojala od 13 sportista koji nikada nisu 
imali navedene tegobe. Pokazalo se da je magnetna rezonanca metoda izbora u ranoj dijagnostici 
spondilolize kod mladih sportista. Doprinos pravilnoj dijagnosticibolova u lumbalnoj regiji kod mladih 
sportista daje De Luigi (2014) navodeći da čak 10-15% mladih sportista ima bol u lubalnom delu, a 
najčešće se žale fudbaleri (27%) i gimnastčari (50-86%). U pravilnom dijagnostikovanju moraju se 
uzeti u obzir zakonitosti rasta i razvoja kičmenog stuba kod mladih osoba, te da su upravo u ovoj fazi 
pršljenovi usled velikog trenažnog opterećenja podložni stres frakturama interartikularnog dela 
(Miletic i Branković, 2017). 

U prilog ovom istraživanju ide prikaz slučaja od strane Vrable i Sherman (2009). Radilo se o 
petnaestogodišnjem gimnastičaru takmičarske kategorije koji je zbog bolova u lumbalnom delu u 
trajanju od 18 meseci bio prinuđen da odustane od takmičenja. Radiografska ispitivanja bila su 
negativna, fizikalna terapija bez rezultata. Uz pomoć kompjuterska tomografija dijagnostikovan je 
bilateralni prelom pars interarticularis L5 pršljena bez spondilolisteze. Nakon šest nedelja primene 
stimulatora kostiju, nošenja lumbalne ortoze i izometrijskih vežbi registrovano je kliničko poboljšanje, 
a nakon 12 nedelja i zarastanje preloma. Posle dve godine tegobe su nestale i gimnastičar se vratio 
takmičenju. 

ZAKLJUČAK 

Bolovi u slabinskom delu leđa su česta pojava u sportskoj gimnastici; možda nešto češća u ženskoj 
gimnastici. Obzirom na opterećenje koje slabinski deo kičmenog stuba svakodnevno trpi, kao i velikih 
zahteva u smislu intenzivnih treninga i napornih takmičenja u ovom sportu, ne iznenađuje činjenica da 
je bol u slabinskom delu leđa kod gimnastičara često vezan za promene pars interarticularis-a pršljena 
te posledičnom spondilolizom i spondilolistezom.  

Glavni simptom koji ukazuje na promene slabinskih pršljenova je bol koji se javlja u krstima pri 
pokretima hiperekstenzije. Zbog jednostrane lokalizacije liči na mialgije te može dovesti do pogrešne 
dijagnoze i zanemarivanja ozbiljnosti problema. 

Ovo istraživanje ima za cilj da kroz pregled dosadašnjih istraživanja ukaže na ozbiljnost problema, 
ne samo na njegovu ranu dijagnostiku i lečenje, već i na potrebu preventivnog delovanja kako bi se 
mladi sportisti poštedeli bolnih procedura, izostanka sa sportskih terena i dugotrajnih zdravstvenih 
posledica. 

Zato je potrebno kod mladih gimnastičara uraditi dobru porodičnu anamnezu u smislu traženja 
spondilolitičnih ili bilo kojih drugih promena slabinskog dela kičmenog stuba. Takođe treba obratiti 
pažnju na preventivnim i redovnim sportskim pregledima na povećanu lumbalnu lordozu i slabu 
muskulaturu trbušnog zida i leđa jer mogu biti predisponirajući faktor za pomenute promene. 

U trenažnom procesu je vrlo bitno ne preuraniti sa izrazitim ekstenzionim pokretima sve dok se ne 
postigne zadovoljavajući stepen snage i elastičnosti ekstenzora trupa, abdominalnih mišića, mišića 
fleksora potkolenice (Ilić et al., 2014). Takođe se od trenera očekuje da redovno sa svojim vežbačima 
radi antilordotičke vežbe. Primena zaštitnih mera kao i programa za registrovanje stope povreda, 
eliminisanje subjektivnih uzroka povreda kao što su odsustvo trenera i nepažnja vežbača su 
podjednako bitni elementi u prevenciji povreda. 
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Uprkos svim navedenim merama, ukoliko se nastavi trend sve većih zahteva koji se postavljaju 
pred gimnastičke takmičare, ne možemo očekivati veći pomak u sprečavanju povreda. Činjenica je da 
se stalno uvode sve teži elementi koji zahtevaju sate i sate napornog treniranja, da ljudsko telo prelazi 
fiziološka ograničenja, kao i da raspored takmičenja i promene pravila dodaju elemente težine 
sportskoj gimnastici. Zato sami takmičari, zatim treneri, klupski lekari i ostali sportski radnici moraju 
na vreme prepoznati i iskontrolisati prisutne faktore rizika u ovom inače veoma zahtevnom sportu. 
Takođe bi preporučili promenu pravila takmičenja, ublažili kriterijume ocenjivanja i postavili gornju 
granicu prihvatljivog rizika pri izvođenju pojedinih elemenata.  
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EPIDEMOLOGY OF SPONDYLOLYSIS AND SPONDYLIOLISTHESIS IN SPORTS 
GYMNASTICS 

 
Popović-Ilić Tatjana, Ilić Igor 

 
Abstract: Spondylolysis represents the bone defect of pars interarticularis vertebrae, most frequently localized in 
the L5 / S1. It can be unilateral and bilateral. The most common result of bilateral spondylolysis is spondyliolisthesis, 
when one vertebra slips in relation to the next one. In addition to genetic predisposition, role in the development of 
this defect have repeating hyperextension movements, microtraumas and real traumatic injuries. Numerous studies 
show a similar incidence in athletes and non-athletes, but noted a higher incidence in certain sports, such as 
gymnastics, wrestling, volleyball, and football, in relation to the other and in relation to non-athletes. Sports 
gymnastics is one of the basic sports because it has multiple positive effects on the body, but a competitive program 
with great qualitative and quantitative demands is often associated with numerous injuries. Low back pain is the 
first symptom that can be an early indicator of this pathological phenomen. By viewing the available literature it can 
be concluded that the population of gymnasts is in the group of athletes with the most common phenomen of 
spondylolysis and spondylolisthesis. Low back pain is the first symptom that should appear suspicious on this 
pathology. Spine diagnosis with radiography gives a low result confidence, so a computer tomography needs to be 
conducted, which gives more precise diagnosis of these changes. Unilateral spondylolysis can be treated by 
conservative therapy, while bilateral leads to spondylolisthesis when conservative treatment is unsuccessful. 
Prevention, especially in young gymnasts, requires recognition and control of risk factors by coach and physician. 

Key words: diagnosis, spondylolysis, spondyliolishtesis, sports gymnastics. 
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РАЗЛИКЕ БАЗИЧНИХ МОРФОЛОШКИХ И ПОЗИЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
ВРХУНСКИХ СТРЕЛАЦА ЕВРОПСКИХ ПРВЕНСТАВА У РУКОМЕТУ 
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Сажетак: Рукомет је динамичан тимски спорт. Као такав, захтева веома специфичне морфолошке 
карактеристике играча, како у фази одбране, тако и у фази напада. Циљ овог истраживања био је 
утврђивање постојања статистички значајних разлика у базичним морфолошким карактеристикама 
рукометаша, као и разлика у односу на позиције које заузимају на терену у фази напада. Узорак испитаника 
чинили су рукометаши сениорских селекција, који су учестовали на финалним турнирима Европских 
првенстава 2008 - 2016 и били у првих 10 стрелаца на тимтурнирима. Рукометаши су подељени у пет 
група у односу на Европска првенства на којима су учествовали. Прикупљени подаци обрађени су у оквиру 
статистичког програма СПСС и на њима је примењена АНОВА метода. Добијени резултати показују да 
нема статистички значајних разлика у базичним морфолошким карактеристикама између група 
испитаника, као и у односу на преферирану позицију коју заузимају на терену у фази напада. Закључак је да 
захтеви модерне рукометне игре намећу потребу да сви играчи у фази напада доприносе ефикасности 
екипе, те да нема простора за постојањем преферираних специјализованих голгетерских позиција у фази 
напада. 

Кључне речи: рукомет, стрелци, морфологија, позиције у фази напада. 

УВОД 

Рукомет је динамичан тимски спорт. Као такав, захтева веома специфичне морфолошке 
карактеристике играча, како у фази одбране, тако и у фази напада. Тема морфолошких 
карактеристика, њихово утврђивање, као и праћење развоја област је која је током година 
подробно истраживана, а њихов утицај на фактор успеха у спорту апсолутно доказан. Иако се 
преферирана структура морфолошких карактеристика у модерној рукометној игри није 
превише мењала од почетка 21. века, њен утицај на ефикасност у појединачним аспектима 
рукометне игре је недовољно испитана у научним истраживањима (Илић, Милетић, Цвејић, 
2016). 

Голгетерски учинак је један од кључних параметара у рукометној игри. Иако су 
индивидуални и тимски статистички параметри у овој категорији доступни, мали је број 
истраживања која за тему имају утврђивање корелације између позиције коју играчи заузимају 
у фази напада и њиховог голгетерског учинка (Ghobadi, Rajabi, Farzad, Bayati, Jeffreys, 2013; 
Milanese, Piscitelli, Lampis, Zancanaro, 2011; Ziv, Lidor, 2009). 

Циљ овог истраживања био је утврђивање постојања статистички значајних разлика у 
базичним морфолошким карактеристикама топ 10 стрелаца на Европским првенствима у 
рукомету, као и разлика у односу на позиције које заузимају на терену у фази напада. 

МЕТОДЕ 

Узорак испитаника састојао се од 50 рукометаша, који су наступали на Европским 
првенствима од 2008. до 2016. године и били у топ 10 стрелаца. Посматране су морфолошке 
варијабле телесне висине и тежине, голгетерски учинак, као и позиција играча у фази напада: 
спољни нападач, крилни нападач, кружни нападач. Коришћени су званични подаци који су 
преузети са појединачних интернет презентација сваког од посматраних Европских првенстава. 
Рукометаши су подељени у пет група у односу на Европска првенства на којима су учествовали 
и испунили задати критеријум. Како би се утврдиле разлике између група примењена је ANOVA 
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статистичка метода. Прикупљени подаци обрађени су у оквиру статистичког програма SPSS 20 
(SPSS Inc., Chicago, IL.). 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

По систематизацији података у оквиру програма SPSS урађена је дескриптивна статистичка 
анализа. Посматрани параметри показују уједначен тренд у домену дескриптивних варијабли и 
сличну дистрибуцију код свих испитиваних група рукометаша у односу на Европска првенства 
на којим су наступали. Базични испитивани морфолошки параметри (табела 1), телесна висина 
и тежина, су у опсегу који је очекиван за врхунску популацију спортиста који се баве рукометом. 

Табела 1: Дескриптивни морфолошки параметри испитаника 

Европско 
првенство 

Телесна висина Телесна тежина 

Min Max Mean Min Max Mean 
2008 183 202 196.3 82 100 95.6 

2010 178 201 192.4 81 103 95 

2012 178 200 194.8 83 101 91.3 

2014 179 199 195.4 78 109 94.7 

2016 182 202 195.9 79 110 93.4 

Легенда: Min - минимум, Max - максимум, Mean - аритметичка средина. 

 
Пошто су утврђени базични дескриптивни параметри, примењена је ANOVA анализа над 

посматраним сетом података (табела 2). Задатак ове анализе био је утврђивање постојања 
статистички значајних разлика између пет група топ 10 стрелаца, како у морфолошким 
димензијама, тако и у позицијама у фази напада. 
 

Табела 2: ANOVA анализа морфолошких карактеристика и позиција у фази напада 

 F Sig. 

Телесна висина .276 .76 

Телесна тежина .204 .86 

Позиција у фази напада 4.45 .21 

Легенда: F - F-test, Sig. – статистичка значајност. 

 
Резултати приказани у табели 2 указују да не постоји статистички значајна разлика између 

пет група рукометаша. Испитиване морфолошке карактеристике, телесна висина и тежина, 
показују да су рукометаши који су наступали на свих пет првенстава и били у топ 10 стрелаца 
имали веома сличне параметре у наведеним категоријама. Ови резултати су у сагласности са 
многим истраживањима, поготову оним која су спроведена у 21. веку, која указују на то да се 
дефинисани преферирани морфолошки параметри рукометаша скоро нимало не мењају у 
последњих две декаде. Може се закључити да је преферирани модел морфолошких 
карактеристика рукометаша јасно дефинисан у модерној рукометној игри, те да је из овог 
разлога опажена висока корелација резултата свих пет група рукометаша који су наступали на 
посматраним Европским првенствима. Опажени резултати су у складу са претходним 
истраживањима која су спроведена на тему морфолошких карактеристика код врхунских 
рукометаша (Ghobadi, Rajabi, Farzad, Bayati, Jeffreys, 2013; Hasan, Rahaman, Cable, Reilly, 2007; 
Илић, Поповић-Илић, Илић, 2011; Massuca, Fragoso, Teles, 2014: Поповић-Илић, Станковић, 
Витошевић, Илић, Sibila, Pori, 2009) 

Параметри који се односе на позиције које рукометаши заузимају на терену у фази напада 
такође показују да не постоји статистички значајна разлика између испитиваних група. 
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Међутим, овај податак је потребно узети са дозом скепсе, како због ниске вредности p = .21, тако 
и због чињенице да је приметан мањи број кружних нападача у топ 10 стрелаца на посматраним 
првенствима у односу на спољне и кружне нападаче. Разлог би се могао тражити у више 
фактора. Пре свега, број кружних нападача у стандардној организацији напада је дупло мањи у 
односу на крилне, а чак троструко у односу на спољне нападаче, чиме се математичка шанса да 
се неко од играча који заузимају ову позицију у фази напада нађе међу врхунским стрелцима 
екипа смањује. Такође, улога спољних нападача у модерном рукомету је изражајније шутерска, 
што им пре свега омогућава позиција у фази напада, као и време које проводе у поседу са 
лоптом. Крилни нападачи, иако немају толико времена са лоптом у фази напада као кружни 
нападачи, често су задужени за извођење седмераца, чему је узрок супериорна техника шута 
која се захтева од играча на овој позицији. Посматрајући претходно наведене чињенице може се 
тражити објашњење и разлог мањег броја кружних нападача у топ 10 стрелаца на Европским 
првенствима у рукомету. Наведеном темом се бавило више аутора, чији резултати истраживања 
иако показују одређене мећусобне разлике, ипак упућују на претходно представљени закључак 
(Milanese, Piscitelli, Lampis, Zancanaro, 2011; Srhoj, Marinović, Rogulj, 2002; Ziv, Lidor, 2009). 

ЗАКЉУЧАК 

Рукомет је комплексна спортска игра у којој преовладавају комплексна кретања. Како би се 
на адекватан начин извеле офанзивне и дефанзивне акције потребно је утврдити преферирану 
морфолошку структуру рукометаша. Један од круцијалних параметара рукометне игре је 
голгетерски учинак у фази напада. Како се захтеви рукометне игре континуирано мењају како 
би одговорили на тактичко-техничке задатке, намеће се потреба да се морфолошки параметри, 
као и допринос сваке од позиција коју играчи заузимају у фази напада, континуирано прате у 
дужем временском периоду, посматрајући пре свега врхунску популацију у овом спорту. 

Резултати добијени у овом истраживању указују да не постоји статистички значајна разлика 
између испитиваних категорија. Треба међутим узети у обзир да је у испитивању корелације 
између голгетерског учинка и позиција које рукометаши заузимају у фази напада забележена 
вредност која треба бити предмет будућих истраживања, како би се са сигурношћу утврдила 
или одбацила претпоставка да наведена категорија не утиче на испитиване параметре. У складу 
са овим, може се закључити је да су префериране морфолошке карактеристике јасно 
дефинисане у модерном рукомету, а да техничко-тактички захтеви спорта намећу потребу да 
сви играчи у фази напада дају допринос у голгетерском учинку екипе, те да нема простора за 
постојањем преферираних специјализованих голгетерских позиција у фази напада. 
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DIFFERENCES OF BASIC MORPHOLOGICAL AND POSITIONAL CHARACTERISTICS 
OF TOP GOALSCORERS IN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN HANDBALL 

 
Ilić Igor, Popović - Ilić Tatjana, Ilić Hadži Saša, Antonijević Sonja 

 
Abstract: Handball is a dynamic team sport. As such, it requires a very specific set of morphological characteristics 
of players in defensive, as well as in offensive phase of the game. The goal of this research was to determine the 
existence of statistically significant differences in the basic morphological characteristics of handball players, as well 
as differences in relation to the position they occupy on the court in the attacking phase. Thesample of subjects 
consisted of senior handball players, who took part in the final tournament of the European Championships 2008 - 
2016 and were in the top 10 goalscorers in those tournaments. The handball players were divided into five groups in 
relation to the European Championship in which they took part in. Collected data was analyzedwiththe statistical 
program SPSS, by applying ANOVA method.The results show that there are no statistically significant differences in 
the basic morphological characteristics and preferred attacking positions between groups of subjects.The conclusion 
is that the demands of the modern game of handball impose the necessity that all players contribute to the 
goalscoring efficiency of the team, and that there is no room for the existence of preferred specialized goalscoring 
positions in the attacking phase of the game. 

Keywords: handball, goalscorers, morphology, attacking positions. 
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Abstract: Modern lifestyle has lead to development of sports tourism, which entails travels to remote regions too, 
thus creating a number of health issues. From medical and physiological point of view of sports travel industry, 
during airplane travels, which involve time zone change, ‘jet lag’ phenomenon emerges. It is a circadian rhythm 
disorder (day-night cycle disorder), which involves temporary clinical syndrome with non-characteristic symptoms, 
such as: tiredness, insomnia, loss of appetite, irritability, etc. Moreover, during mountaineering, when climbers 
change the sea level exceeding 2,500 metres, they tend to develop altitude sickness, which particularly develops over 
3,500 metres, when arterial oxygen saturation is under 90%, and hypoxemia occurs. When being exposed to high air 
temperatures for a long time, burns, sunstroke and heat wave may occur, while low temperatures may lead to 
chilblains. Apart from possible issues discussed above, one should make sure they have nutritious diet, take dietary 
supplements and stay hydrated. 

Key words: jet lag, day-night cycle disorder. 

 

INTRODUCTION 

Today there is an increase in people who travel in order to spend their annual vacation in doing 
some recreational sports by being tourists at the same time. Sometimes those travels have local 
character, and sometimes they are of international character, which can result in a range of health 
disorders related exclusively to travel. If tourists are not familiar with possible problems which may 
occur, they can find themselves in a situation that the travel could bring a range of complications which 
can completely spoil the anticipated enjoyment. In order to prevent this from happening, it is necessary 
to predict all possible travel-related health disorders. 

When traveling in the form of sports tourism, except for a serious injuries which may occur, change 
of time zone, change of altitude, temperature acclimation and a common problem of food supply can 
also present a serious problem. 

AIM Our goal is to warn sports tourists that a good preparation, with respect to medical and 
physiological strategy, can point to adequate organization of travel, which may solve many challenges 
with which people on sports and tourist travel may encounter. 

“JET LAG” PHENOMENA Air travel to remote areas through time zones is related to the syndrome 
which is characterized by general discomfort, as well as many other non-specific symptoms. This 
syndrome is known as “Jet lag” and it can have a negative impact to physical ability. It is important for 
each individual travelling for sports tourism to be aware of potentially negative effects to 
psychological-physical ability. “Jet lag” is a temporary clinical syndrome which occurs as a response of 
the organism to disruption of physical and biological rhythms, with a set of symptoms. The syndrome 
occurs if persons are travelling through three or more time zones.  

It is determined that “Jet lag” is caused by circadian rhythm sleep disorder, which implies the 
desynchronization of normal biological clock by means of external causes (night-day cycle). The 
circadian rhythm has a periodicity of 24 to 26 hours. These rhythms represent the “inner time” of the 
organism and are important in the regulation of physical and physiological parameters as: body 
temperature, cortisol level in the blood and level of alertness (awake-sleep cycle). These physiological 
rhythms are particularly dependent on the cycles of light-darkness. When a person travels several time 
zones, they must adjust to the new time zone and this adjustment is known as resynchronization and it 
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coincides with the loss of the “Jet lag” symptom. If a person has travelled through multiple time zones, 
it takes more time to resynchronize circadian rhythms, approximately one day per time zone travelled. 

The direction of the flight has an important influence on the time of adaptation. Flights in the north-
south direction, where there is no change in time zones do not require adjustment of rhythms. Data 
show that the time of adaptations is 30-50% shorter if the flight is in the east-west direction (reverse 
phase), the adaptation is easier in situations when the day is extended in comparison to the west-east 
direction (forward phase). There are individual differences in the speed of adaptation, for example, the 
“night birds” – extrovert persons are more easily adapted to the flights in west-east directions (forward 
phase), because the peak of their circadian rhythm is in the second part of the day. In contrast, the “day 
types” – introvert persons are more easily adapted to the flights in east-west direction (reverse phase). 

Chrono-biotic medicine, melatonin, is used for adaptation to changes of time zones. Melatonin is 
secreted by the pineal gland between 9am and 7pm, and is known as the “dark pulse”. Melatonin 
capsules are taken at night several days before traveling (local time) and arrival (local time), and can 
facilitate resynchronization. In other words, the capsules reduce the symptoms of “Jet lag” in both men 
and women, in both directions of travel. 

World travelers experience the impact of abrupt changes in the timing of their exposure to light as 
they cross time zones and become jet lagged. Shift workers undergo a similar jet lag experience 
without travel. One commercial treatment for jet lag is light therapy that is timed based on the time 
shift to the new environment. The pineal gland is sensitive to light and excretes melatonin. Indeed, 
melatonin treatment is also used to mitigate jet lag. (Sieck, 2013) 

Circadian rhythms of body temperature are of particular interest because it has been shown that 
this is the most important rhythm that determines the physical ability. Body temperature varies from 
36°C in the morning and 38.5°C in the late afternoon, andis resynchronized relatively quickly (40-50 
minutes). 

If you want to reduce the “jet lag” effectin small but frequent changes of time zones, include 
physical activity immediately upon arrival at your destination, regularly eat upon arrival, avoid alcohol 
and coffee during the flight. It is also helpful to adjust time of sleep and waking up to the time in the city 
you are traveling to. If it is a big change in time zones, along with pre-specified guidelines nutrition 
with light and heavy meals alternately could help, three days before the trip, as well as taking Chrono-
bioticmedicines (melatonin). 

The circadian clock controls a wide array of physiological and behavioral systems, including energy 
metabolism, gastrointestinal tract motility, sleep-wake cycles, cardiovascular activity, endocrine 
secretion, body temperature, renal activity, and locomotor activity. (Panda, 2002) 

Disruption of the coordination between the endogenous clock and the environment leads to 
symptoms of fatigue, disorientation, and insomnia as seen in jet-lagged travelers or altered hormone 
profiles and high morbidity as seen in shift workers. (Hofman, 2006) 

Change in altitude Up to the altitude of 1800 meters the organism does not show any specific 
reaction – indifferent zone. The 2000-4000 meter altitude zone is considered the zone of complete 
compensation, and at altitudes of over 4000 meters is the zone of incomplete compensation. The speed 
of acclimatization varies from person to person, so the following is recommended: 

 for stay under 3000 meters, increase the height for 300-600 meter per day, 
 above 3000 meters rest for one day for each 1000 meters of height, 
 avoid direct flights or drive to high altitudes, 
 if you directly fly or drive to the great altitude, avoid physical activity and further height, 
 if symptoms occur and worsen, descend as soon as possible. 

When staying at a higher altitude, each person will experience changes which are due to normal 
adaptation: rapid breathing, shortness of breath during physical effort, frequent urination, change in 
the breathing rhythm and frequent waking up during the night, strange dreams and nightmares. 
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At altitude of over 2500 meters during the fast ascent, usuallythe following symptoms occur: 
headache, loss of appetite and nausea or vomiting, dizziness and trouble with sleeping, which is called 
the acute altitude sickness. Swelling of the limbs may also occur. Genetics and some earlier lung 
diseases and diabetes are responsible for occurrence of symptoms. The most important is to prevent 
further ascent, mandatory descent if symptoms worsen or do not go away after 24 hours. Altitude 
sickness may occur in three forms: 

Acute altitude sickness is manifested at the altitude of 2500 meters, after 6-12 hours, and the 
following symptoms may occur: headache, loss of appetite, nausea or vomiting, weakness, fatigue, 
dizziness and problems with sleep. Symptoms pass after 24-48 hours, if there is no further increase in 
altitude. The symptoms can be alleviated by analgesics (headache) and antiemetics (vomiting), and if 
they do not go away, descend to a lower altitude. 

High altitude cerebral edemaoccurs after acute altitude sickness and can cause coma and death. 
First there are changes in behavior and mental disorders which are usually not recognized by the 
environment. Hallucinations, disorientation, and imbalance may also occur, after which there is the 
disorder in awareness that quickly turns into a coma and death. Bleeding in the retina of the eye may 
also be observed. This state requires an emergency descent, since any delay can be fatal. Giving oxygen 
may help, as well as the stay in a hyperbaric chamber. 

High altitude pulmonary edemaoccurs 2-3 days upon arrival, first there is shortness of breath 
during physical exertion and later at rest, then dry cough, weakness and fatigue. Rapid heartbeat 
(tachycardia), rapid breathing (tachypnea) and mild temperature occur next. The main principle of 
treatment is to descent from the altitude, giving oxygen and accommodation in a portable hyperbaric 
chamber, which is carried by larger expeditions. 

Temperature acclimatization The period of acclimatization in humans lasts for 10-20 days, and it 
includes adapting to adverse temperature conditions, either extremely high or extremely low 
temperatures. At high temperatures the following may occur: 

Skin burns – occur at high temperatures or UV radiation, can be life-threatening if they affect 12-
15% of the body surface, which can lead to the occurrence of shock. Small burns are not hospitalized, 
put the burnt spot under cold water, protect it from possible infection and rest. Larger burns are 
necessary to be hospitalized in order to avoid the occurrence of shock. The consequence of the solar 
radiation is erythema which is manifested by redness, swollen and painful skin, body temperature and 
skin are increased. Pigmentation appears after erythema. The protection consists of previous gradual 
preparation of the skin for the sun, avoiding the sun in the period from 10 am to 5 pm, use of sunscreen 
and protective clothing. 

Sunstroke (insolatio)occursdue to the effect of IR rays on the brain and meninges. It is manifested 
by increased body temperature, headache, dizziness, bleeding from the nose, rapid breathing, dilated 
pupils and possibly coma. The person should be removed form the sun in a cold and darkened room, 
clothes taken off, put cold compresses around the neck, arm joints and legs. 

Heatstrokeoften occurs in overheated rooms, where there is a disturbance in the circulation of 
blood vessels of the heart (rapid heart rate) and in the respiratory system (shallow breathing and 
dyspnea), increased body temperature around 38°C, face and neck are red, inflamed mucosa, 
occurrence of edema of hands and feet, as well as general body weakness. The person should be placed 
in a cold room, wet with cold water, hydrated, and professional help should be sought. 

Injuries at low temperatures Snow blindnessto which climbers and skiers are exposed occurs due 
to the damage of the retina. The victim should be placed in a dark room, and wearing glasses with 
percentage of darkening being 75% is advised as preventive.  

Frostbitesusually occur on the peripheral parts of the body (nose, mouth, fingers), usually with 
climbers. They are classified into four degrees, from redness and cold (first degree), over bubbles with 
bloody and purulent fluid (seconddegree), necrosis (thirddegree) and it eventually becomes like glass 
and can break off (fourthdegree). When assisting with local frostbites, the priority is to perform central 
heating of the body, and at the same time maintain a low temperature of the frozen body part. 
Complication that mayoccur is allergic to the cold, where there is a change in the intima of the coronary 
arteries (known with drowning of swimmers). 
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Frostbites occur more often in women as a result of prolonged exposure to wet and cold climate, on 
toes or heels on the surface of the skin, there is thickening the edges of which are bright red in color, 
with frequent ulcerations. They usually spontaneously disappear in spring. 

Nutrition during the travelAll food necessary for a daily nutrition will probably not be available at 
the travel destination, so it is necessary to adjust the nutrition plan to the place of residence. The travel 
itself is stressful, which leads to increased need of vitamin and mineral substances in order to protect 
the immunity. Pay attention to proper fluid intake, as well as to the availability of the same. Get to 
know the types of foods which are available and whether they are hygienically safe for consumption. 
Sometimes it is a good idea to bring some foods as reserve of food, like: dry nuts, crackers, biscuits, 
sports nutritional bars and gels. 

CONCLUSION 

One should understand the physiological principles of “Jet lag” in order to more easily bear the 
change of time zones, eventually use medications for adaptation. Be aware that it takes time for 
acclimatization, if we climb to higher altitudes, as well as recognize the symptoms of the disorder I 
know how to prevent them. Know how to rehabilitate injuries resulting from the effect of high and low 
outdoor temperatures. Prepare the meal plan and hydration of the organism during active sports 
tourism.  
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ЗДРАВСТВЕНИ ПУТНИ ПОРЕМЕЋАЈИ У СПОРТСКОМ ТУРИЗМУ  

 
Васић Горан, Јаконић Драгослав, Васић Дејана 

 
Сажетак: Модеран начин живота довео је до развоја спортског туризма, који подразумева путовање у 
удаљене регионе, при чему настаје низ здравствених проблема. Из медицинске и физиолошке тачке 
гледишта спортске индустрије путовања, током авионских путовања, које укључују промене временске 
зоне, појављује се “jet lag“ феномен. То је поремећај циркадијалног ритма (поремећај циклуса дан-ноћ), који 
подразумева привремени клинички синдром са некарактеристичним симптомима, као што су: умор, 
несаница, губитак апетита, раздражљивост, итд. Поред тога, током планинарења, када алпинисти 
промене ниво надморске висине, преко 2.500 метара, они имају тенденцију да развију висинску болест, која 
се посебно развија на висини преко 3.500 метара, када је засићење артеријске крви кисеоником испод 90%, 
те настаје хипоксемија. Када су изложени високим температурама ваздуха дуже време, настају 
опекотине, сунчаница и топлотни удар, док ниске температуре могу довести до промрзлина. Осим ових 
питања која су разматрана, мора се обратити пажња на режим исхране, да ли узимају додатке исхрани и 
да ли су хидратисани. 

Кључне речи: путни поремећаји, поремећаји дневно ноћног ритма. 
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УТИЦАЈ ШКОЛЕ НА ПОВЕЋАЊЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ И СМАЊЕЊЕ 
ГОЈАЗНОСТИ КОД ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 
Стошић Дејан 

Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини, Лепосавић, Србија 

 
ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК УДК: 613.71/.74-057.874  
COBISS.SR-ID 255687180                           613.25-057.874 

 
Сажетак: Гојазност и смањена физичка активност код деце школског узраста један је од великих 
проблема данашњег савременог друштва.Физичка неактивност деце и гојазност као последица доводи их у 
ризик од обољења неких од кардиоваскуларних болести, рака, остеопорозе, дијабетиса, хипертензије, 
мишићно скелетних и других болести у каснијем животном добу. Поражавајући резултати о тренду 
раста гојазности деце код нас и у свету, указују на озбиљност овог проблема. Школа као део у коме деца 
проводе већи део свог времена може утицати на смањење гојазности и повећање укупног времена у коме 
се деца баве физичким активностима, увођењем програма који промовишу физичку активност, повећањем 
фонда часова физичког васпитања и мењањем школског окружења. У овом раду извршићемо преглед 
радова који се баве проблематиком гојазности деце у школи и њеној улози на повећање физичке 
активности код деце. 

Кључне речи: физичка активност, гојазност, деца, школско окружење, програми. 

 

УВОД 

Гојазност и смањена физичка активност као последица хипокинезије представљају један од 
највећих проблема данашњице. Сматра се да је физичка неактивност и лоша исхрана повезана 
са око 400.000 смрти годишње. Такоđе, гојазност деце је данас чак три пута већа него пре 
двадесет година. (Mokdad, Marks, Stroup, & Gerberding, 2000; према Lanningham – Foster et al., 
2008). Истраживања у Холандији показују тренд раста броја деце са повећаном телесном 
тежином узраста од 4 – 16 година, и то много бржим темпом него ранијих година. Највеће 
повећање броја деце са повећаном телесном тежином јавило се у основним школама, а највећа 
стопа гојазности јавила се код етничких мањина и у урбаним срединама. (Jansen, Raat, Joosten-
van Zwanenburg, van Walsem et al., 2008). У Америци гојазност код деце се утростричила у 
периоду од 1970. године до данас. Овакав тренд примећен је такође и у Канади, Великој 
Британији и Европи (Harris, Kuramoto, Schulzer, & Retallack., 2009). Верује се да је физичка 
активност деце и адолесцената недовољна, а низак ниво физичких активности наставља се и у 
старијем добу. Оваква физичка неактивност деце доводи их у ризик од обољења неких од 
кардиоваскуларних болести, рака, остеопорозе, дијабетиса, хипертензије, мишићно скелетних и 
других болести у каснијем животном добу. (EMF van Sluijs, McMinn, Griffin, 2007) (Zahner, Puder, 
Roth, Schmid, Guldimann et al., 2006). У последњих неколико година у одређеним земљама 
развијени су програми који имају за циљ промоцију и повећање физичке активности деце у 
школском узрасту, њиховој едукацији о исхрани и значају физичке активности. Такође постоје 
одређена истраживања која су проучавала утицај школске средине на физичку активност деце. 
Резултате тих истраживања и претходних изложићемо у даљем тексту. 

МЕТОДЕ 

У циљу испитавања ефикасности школских стратегија у смањењу гојазности деце и њиховој 
улози у повећању укупне физичке активности спроведен је систематски преглед научних 
истраживања. За претрагу радова, коришћени су Google Schoolar, PubMed и Kobson. Од укупно 36 
радова колико је чинила првобитна селекција на основу критеријума и кључних речи, 15 радова 
је издвојено као финална селекција која је одговарала свим критеријумима. Критеријуми на 
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основу коју је вршена селекција и кључне речи које су коришћене у претрази били су: школа, 
гојазност, прекомерна телесна тежина, физичка активност деце, школске стратегије у смањењу 
гојазности, школско окружење, физичка активност у школи. Узраст деце је категорисан као 
школски и није био ограничавајући фактор за селекцију с обзиром на разлике у школским 
системима у погледу броја година.  

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ГОЈАЗНОСТ ДЕЦЕ У ШКОЛИ 

Физичка активност у школи има велике користи које подразумевају побољшање моторних 
способности, фитнеса, социјалне интеракције, учење и др. Правила која прописују обавезно 
бављење физичком активношћу у школи се такође могу видети као шанса за промоцију 
здравља повећавајући енергетску потрошњу деце и самим тим смањењем ризика од гојазности. 
(Cleland, Dwyer, Blizzard, & Venn, 2008) С обзиром да сва деца похађају наставу у некој школи и 
проводе велики део свог времена у тој средини, школа треба да има кључну улогу у промоцији 
физичког васпитања и његовом спровођењу. Имплементација школских стратегија које 
подржавају и промовишу физичку активност је једна од главних стратегија коју препоручују U.S. 
Department of Health and Human Services (1997, 2001), World Health Organisation (2004), 
Norwegian Directorate for Health and Social Affairs (2005) (Haug, Tosheim, Samdal, 2009).  

Адолесценти, за разлику од деце млађег узраста, проводе више времена у активностима 
високог интензитета као што су одређени спортови, док са друге стране деца млађег узраста 
проводе више времена изводећи активности средњег и високог интензитета од адолесцената 
кроз игру. Овај податак је потврђен и у другим студијама по Bringlof – Isler, Grize, Mader, Ruch, 
Sennhauser et al. (2009) у којима се наводи да време које деца проводе напољу играјући се, 
значајно утиче на укупну физичку активност деце.  

У Норвешком школском систему ученици средњих школа (13 – 16 година) имају 1 сат 
слободног времена у току дана. Слободно време се може дефинисати као „редовно планирано 
време за неструктруиране активности и игру“ (Wechsler, Devereaux, Davis, & Collins, 2000, str. 
123). Утврђено је да слободно време, укључујући и паузе за ручак, доприносе дневним нивоима 
физичких активности средњег и високог интензитета у основним школама. (Haug, Tosheim, 
Samdal, 2009).  
 

Табела 1: Карактеристике школских програма усмерених на смањење гојазности 

Аутори 
Бр. 

испитаника 
Узраст (год) Трајање Програм 

Мерни 
инструменти 

Sallis, МcKenzie, 
Alcaraz et al. 

(1993) 
740 8-12 3 год. 

3x30 мин вежби 
истезања, снаге и 

кардиоваскуларне 
издржљивости) 

БМИ дебљина 
кожних набора 

Donelly, 
Jacobsen, 

Whatley, Hill, 
Swift et al. 

(1996) 

338 7 – 10 2 године 

Повећаван физичка 
активност 30-40 мин, 3х 
недељно са акцентом на 

рад са великим 
мишићним групама, 

едукација о исхрани, и 
школске оброке са 
ниским процентом 

масти 

БМИ, % телесне 
масти, упитник ФА, 

SOFIT, серум 
липита, дијетарни 

дневник 

Luepker, Perry, 
McKinlay, Nader, 

Parcel et al. 
(1996) 

5106 7-10 3 године 

Смањење уноса масти и 
повећање ФА на 

часовима физичке 
културе 

Серум холестерола, 
SOFIT, дијетарни 

дневник, БМИ, 
упитник ФА 

Mo –suwan, 
Pongprapai, 
Junjana, & 

292 4-5 30 недеља 
15 минута ходања пре 

часа, 20 минута плесног 
аеробика 

БМИ, дебљина 
кожних набора 
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Puetpaiboon 
(1998) 

3х недељно 

Gormaker, 
Peterson, 

Wiecha, Sobol, 
Dixit et. al. 

(1999) 

1295 11-13 18 месеци 

Интервенција од 32 часа 
са циљем смањења 

гледања тв-а, смањења 
уноса високо масне 

хране, повећање уноса 
воћа и поврћа и 

повећање умерене ФА 

БМИ, дебљина 
кожних набора 

Nader, Stone, 
Lytle, Perry, 

Osganian et al. 
(1999) 

5106 7 – 10 6 година 

Смањење уноса масти и 
повећање ФА на 

часовима физичке 
културе 

Серум холестерола, 
SOFIT, дијетарни 

дневник, БМИ, 
упитник ФА 

Sahota, Rudolf, 
Dixey, Hill, Barth 

et al. (2001) 
634 7 – 11 10 месеци 

Едукација учитеља, 
промена школских 

оброка и развој 
школских програма, 

физичког васпитања и 
активности у школским 

двориштима 

БМИ, дијетарни 
дневник, упитник 

ФА 

Muller, Asbeck, 
Mast, Langnase, 
& Grund (2001) 

1640 5 – 7 8 година 

“School based” и “family 
based” интервенције у 

оквиру Kiel Obesity 
Prevention Study 

Дебљина кожних 
набора трицепса 

Mcmurray, 
Harrell, 

Bangdiwala, 
Bradley, Deng et 

al. (2002) 

1140 11 – 14 - 

Група 1 – повећана 
физичка активности 
Група 2 – едукација о 

исхрани 
Група 3 – комбинована 

група 

Дебљина кожних 
набора, БМИ, крвни 

притисак, VO2max 

Caballero, Clay, 
Ethelbah, Rock, 
Lohman et al. 

(2003) 

1704 8 – 11 3 године 

Смањење уноса масти из 
школског ручка, 

повећање ФА, школски 
програм фокусиран на 
здрав животни стил и 
укључивање породице 

упрограм 

БМИ, % телесне 
масти, упитник ФА, 

акцелерометар, 
дијетарни дневник 

Sallis, McKenzie, 
Conway, Elder, 
Prochaska et al. 

(2003) 

26616 10 – 14 2 године 

Интервенције за 
повећање ФА на 

часовима физичког 
вапситања, дијетарне 

интервенције у погледу 
обезбеђивања здраве 
хране, учешће особља 

школе у промоцији 
здравог начина живота 

БМИ, упитник ФА, 
SOFIT 

Warren, Henry, 
Lightwofler, 
Bradshaw, & 

Perwaiz (2003) 

218 5 - 7 
14 – 16 
месеци 

Eat Smart – едукација о 
исхрани 

Play Smart – фокус на 
повећање ФА и смањење 

гледања ТВ-а 
Be Smart – комбинована 

група 

БМИ, дебљина 
кожног набора 

трицепса, 
дијетарни дневник, 
упитник родитеља 

о ФА 

Neumark – 
Sztainer, Story, 
Hannan, & Rex 

(2003) 

201 
Адолесцентски 

период 
8 месеци 

“New moves” програм 
који подстиче на 

промене навике у ФА, 
исхрани и 

самоперцепцији 

БМИ, интервјуи 
запослених у 

школи, упитници 
родитеља 
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Coleman, Tiller, 
Sanchez, Heath, 
Sy et al. (2005) 

896 7 – 9 3 године 
Адаптирани CATCH 
програм за редовну 

школску наставу 

БМИ, SOFIT, тест 
трчања 9 минута 

 

Kriemler, 
Schindler, 

Hebestreit, van 
Mechelen, & 

Puder (2010) 

540 7 – 8 9 месеци 

2х 45 мин – редовних 
часова физичког 

васптиања са 
професором ФВ 

3х45 мин – редовних 
часова са наставником 

10 минута дневно 
домаћег из ФВ 

Дебљина кожних 
набора, Shuttle run 
test, упитник ФА, 
ниво ФА мерен 

акцелерометром 

ФА – физичка активност; CATCH – Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health; SOFIT – System for Observing 
Fitness Instruction Time, БМИ – Body Mass Index 

 

Једанаест истраживања примењивало је комбинацију примене физичке активности и 
контроле исхране. Gortmaker, Peterson, Wiecha, et al. (1999). утврдили су значајно смањење 
процента гојазности код девојчица. Аутори су закључили да је на ефекте овог истраживања 
утицало и смањење гледања телевизије код девојчица које су биле укључене у овај програм. Два 
истраживања упоређивала су интервенције физичких активности у школи са редовним 
школским програмом. Прво истраживање утврдило је значајно повећање времена физичке 
активности умереног и високог интензитета у трајању од 13-16 минута али без промена у 
мерама телесне композиције (Sallis, McKenzie, Alcaraz, et al., 1993). Друго истраживање утврдило 
је значајно смањење БМИ код девојчица након примене програма (Mo-Suwan, Pongrapai, Junjana, 
& Puetpaiboon, 1998). У осталим мерама којима је процењивана гојазност није било промене 
вредности.  

 У истраживању Kriemler, Zahner, Schindler, Meyer, Hartmann et al. (2010), које је спроведено у 
Швајцарској и обухватило 15 основних школа, уведен је експериментални програм који је 
подразумевао да се поред три обавезна часа физичког васпитања уведу још додатна два часа, 
дневне активне кратке паузе, и домаћи задатак физичког васпитања. Добијени резултати су 
показали да овакав експериментални програм у школи у трајању од једне године утиче на 
телесну композицију, аеробни фитнес, физичку активност и каридоваскуларни ризик. Овај 
програм довео је до смањења БМИ (Body Mass Index) и дебљине кожних набора, што је веома 
значајно, јер се висок БМИ у детињству, иако не постоји опасност од гојазности, везује се за 
коронарне болести у одраслом добу. Такође је овај програм довео и до повећања аеробног 
фитнеса чиме се утиче на смањење ризика од кардиоваскуларних болести и постижу други 
позитивни здравствени ефекти.  

У истраживању Seltzer & Mayer. (1970) на узорку од 350 гојазних ученика основних и 
средњих школа спроведен је програм контроле телесне тежине који се састојао од повећане 
физичке активности, едукације о правилној исхрани и психолошке подршке ученицима. 
Резултати су показали да су ученици који су учествовали у програму имали већи проценат 
смањења телесне тежине и дебљине кожних набора у односу на ученике који нису учествовали 
у програму. Основни циљ овог програма био је да се помогне ученицима да смање прекомерну 
телесну тежину успостављајући дневну навику редовног вежбања и правилне исхране. 

У истрађивању McMurray, Harrel, Bangdiwala, Bradley, Deng et al., (2002) аутори су имали за 
циљ да утврде ефекте повећања аеробне компоненте школског програма као и побољшања 
знања о контроли тежине и крвног притиска на крвни притисак и телесну маст код раних 
адолесцената. На узорку од 1140 младих ђака узраста од 11 до 14 година, које су поделили у 4 
групе (група која вежба, група која само похађа наставу, група која и похађа наставу и 
упражњава физичко вежбање и контролну групу) аутори си извршили мерења висине, тежине, 
дебљине кожних набора, BMI, крвни притисак и VO2max. Резултати су показали да је дошло до 
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повећања систолног и дијастолног притиска код контролне групе у односу на експерименталну, 
BMI се није смањио статистички значајно, али је сума дебљина кожних набора показала мањи 
раст код експериментале у односу на контролну групу. Дошло је до малог повећања VO2max код 
групе која је похађала наставу и упражњавала физичко вежбање у односу на групу која је само 
упражњавала наставу. Повећање је било статистички значајно. На основу ових резултата аутори 
су закључили да програм који су применили има позитивног ефекта на крвни притисак 
независно од смањења телесне тежине. 

Насупрот осталим истраживањима, Caballero, Clay, Davis, et al. (2003) нису утврдили разлике 
између експерименталне и контролне групе иако је забележено повећање у времену 
спровођења физичке активности које су ученици само водили. У истраживањима Sahota, Rudolf, 
Dixey, et al. (2001) и Warren, Henry, Lightowler, Bradshaw, & Perwaiz, (2003) није дошло до 
значајних ефеката у смањењу гојазности деце али су забележени значајни повећани уноси воћа 
и поврћа код деце. Donnelly, Jacobsen, Whatley, et al.(1996) такође нису установили статистички 
значајне ефекте у смањењу гојазности али су утврдили повећање физичке активности од 6 %. 
Два истраживања процењивала су имплементацију ”Child and Adolescent Trial for Cardiovascular 
Health” програма. Студија Luepker, Perry, C.L., McKinlay, S.M. et al. (1996) није довела до икаквих 
статистички значајних ефеката у циљу смањења параметара гојазности. Забележена су 
повећања у физичкој активности умереног и релативно умереног интензитета у трајању од 13 
минута као и смањењу енергије добијених из масти од 2.5 % у школском ручку. У даљем 
наставку ове студије која је трајала три године, показало се константно повећање времене 
физичке активности код деце као и смањењу масти код експерименталне групе у односу на 
контролну (Nader, Stone, Lytle, et al. (1999). Coleman, Tiller, Sanchez, et al (2005) забележили су 
статистички значајну редукцију степена гојазности од 11 % код девојчица и 8 % код дечака. 
Такође је уочено повећање физичке активности високог интензитета међу испитаницима у 
току трајања експерименталног третмана.  

Cleland et al. (2008) су у свом истраживању дошли до закључка да количина обавезне 
физичке активности у школи има мали ефекат на тоталну количину физичке активности 
детета и ниво његовог фитнеса, као и на превенцију гојазности и прекомерне телесне тежине. У 
овом истраживању се такође наводе резултати других истраживања који показују да се физичка 
активност експерименталне групе у школи повећала у односу на контролну групу али да се 
физичка активност ван школе није повећала тако да не постоје значајне разлике у БМИ. У 
истраживању von Hippel, Powell, Downey, & Rowland. (2007) резултати су показали да су деца 
подложнија повећању БМИ када су ван школе у току летњег распута и у току зиме. Ово 
наглашава значај промоције физичке активности у школи и стицања навике код деце да се баве 
физичком активношћу ван школе и на тај начин повећају укупну количину физичке активности 
у току недеље. Применом циљаних програма школа утиче на промену образаца понашања и 
стицања здравих навика у исхрани и бављењу физичким активностима и тиме утиче и на само-
перцепцију ученика (Neumark – Sztainer, D., Story, M., Hannan, P.J., & Rex, J., 2003; Muller, Asbeck, 
Mast, Langnase, & Grund, 2001). Супротно овим истраживањима у једном истраживању у школи у 
Јужној Аустралији дошло је до повећања фитнеса деце и смањења масних наслага код деце 
примењујући интервенцију обавезне физичке активности која је подразумевала 375 минута 
структуралних физичких активности високог интензитета недељно. Резултати истраживања 
Cleland et al. показују да правила која прописују обавезно бављење физичком активношћу у 
школама у трајању од 190 минута у основним и 220 минута у средњим школама недељно нису 
довољна за повећање укупне физичке активности и нивоа фитнеса или за смањење ризика од 
прекомерне телесне тежине и гојазности код деце и у каснијем периоду њиховог живота 

 Национална асоцијација ѕа спорт и физичко васпитање (The National Association for Sport and 
Physical Education) препоручује да предшколарци проведу најмање 60 минута изводећи 
структуиране или неструктуиране физичке активности у току дана. Деца проводе мање 
времена у седентарним (седећим) активностима у оним школама у којима има мање фиксиране 
опреме за игру, мање користе електронске уређаје, имају више преносивих реквизита за игру и 
већа игралишта. У тим школама забележено је да деца проведе више времена изводећи физичке 
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активности (преко 60 минута који су препоручени), а мање у седећим активностима. Самим тим 
деца се подстичу да своје време више проводе изводећи физичку активност кроз игру. Деца која 
су више физички активна и проводе мање времена испред телевизора у слободно време имају 
мање шансе да постану гојазни до 12 године (О’Brien, Nader, Houts, Bradley, Friedman et al., 2007). 
На овај начин, мењајући школско окружење, школе могу да утичу на индиректно повећање 
физичке активности код деце. (Dowda, Brown, McIver, Pfeiffer, O’Neill et al., 2009).  

Карактеристике школске средине могу у великој мери утицати на физичку активност 
ученика. (Haug, Torsheim, Sandal, 2008). Променом школске средине Sallis, McKenzie, Conway, et 
al. (2003) успели су да забележе смањење БМИ дечака као и повећање нивоа физичке 
активности од умереног ка напорном интензитету након примене модификација у школској 
средини, док није било статистички значајних вредности код девојчица. Вероватноћа да се 
ученици баве физичком активношћу је 4.5 пута већа у оним школама које поседују већи број 
објеката који обезбеђују бављење физичком активношћу у односу на школе где је број објеката 
и реквизита мањи. Већина ученика је била заинтересована за веће могућности бављења 
физичком активношћу. Међутим девојчице су биле мање заинтересоване за извођење 
одређених физичких активности у односу на момке. У истраживању Bringlof – Isler et al. (2009) 
резултати су показали да су девојчице мање активне од дечака и да проводе мање времена 
изводећи физичке активности већег интензитета. У студијама које су испитивала мишљења 
ученика о приступима за повећање нивоа физичке активности, девојчице су желеле већи број 
активности као што су плес, ритмичка гимнастика. (Haug, Torsheim, Sandal, 2008). Могуће је да 
би се увођењем физичких активности које су ближе девојчицама утицало на њихово повећано 
укључивање у физичке активности. 

Lanningham-Foster, Foster, McCrady, Manohar, Jensen et al., (2008) су у студији утврђивали да 
ли ће деца повећати ниво физичке активности у новом школском окружењу која их подстиче на 
физичку активност или у њиховом традиционалном окружењу. Резултати су показали да ће 
деца проводити више времена изводећи физчке активности у окружењу које има пружа веће 
могућности за бављењем неке физичке активности. Ови резултати наглашавају значај мењања 
школске средине у циљу подстицања деце за већом физичком активношћу  

ЗАКЉУЧАК 

Смањена физичка активност школске деце представља велики проблем данашњице. На 
основу резултата истраживања можемо закључити да је улога школе у повећању физичке 
активности код деце школског узраста велика. Међутим да би резултати били задовољавајући 
неопходна је сарадња и школе, и родитеља и државе. Увођење додатних часова физичког 
васпитања може имати одређени позитиван ефекат на смањење гојазности и повећање физичке 
активности међутим да би резултати били у потпуности успешни неопходно је стећи 
свакодневну навику код деце да се сами баве физичком активношћу у слободном времену, с 
обзиром да фонд слободног времена значајно утиче на укупно време које деца проводе 
изводећи физичке активности (Haug, Tosheim, Samdal, 2009). Такође едукација о начину исхране 
је битна ставка која се не сме заборавити и која се мора укључити и неки од будућих програма 
смањења гојазности код деце како би имали максималне ефекте. Школска средина, реквизити и 
справе који су доступни деци у току школског дана могу у великој мери утицати на повећање 
физичке активности подстичући децу на бављење физичком активношћу кроз игру.  

Препорука аутора је да се у неком даљем истраживању утврде ефекти програма смањења 
гојазности и повећања физичке активности код деце који би подразумевао повећање фонда 
часова физичког васпитања, едукације о исхрани и њеној контроли и измени традиционалних 
школских учионица у средину која промовише и подстиче физичку активност. 
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INFLUENCE OF SCHOOL ON INCREASE OF PHYSICAL ACTIVITY AND DECREAS OF 
OBESITY IN CHILDREN OF SCHOOL AGE 

 
Stošić Dejan 

 
Abstract: Obesity and physical inactivity in children of school age is one of the major problems of the modern 
society. Physical inactivity and obesity of children as a result puts them at risk of some diseases of cardiovascular 
disease, cancer, osteoporosis, diabetes, hypertension, skeletal muscle and other diseases later in life.Devastating 
results on the growth trend of obesity in children in our country and in the worldshows how serious this problem is. 
School, as a place where children spend most of their time, may affect on the reduction of obesity and an increase in 
the total time in which children are engaged in physical activity, introduce programs that promote physical activity, 
increase the number of hours of physical education and change the school environment. This paper will provide an 
overview of reserches that deal with the problem of obesity in children in the school and its role in the increase of 
physical activity in children. 

Key words: physical activity, obesity, children, school environment, programs. 
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Сажетак: Рукомет је спорт са обиљем како моторичких, тако и стриктно интелектуалних задатака чије 
се решавање намеће у току игре. Из тог разлога је утврђивање префериране структуре когнитивних 
способности веома важно у дефинисању оптималних способности и карактеристика модела врхунских 
рукометаша. Циљ овог истраживања је утврђивање структуре когнитивних способности рукометаша. 
Узорак испитаника чинило је 140 рукометаша другог и трећег ранга такмичења РС Србије, старости од 18 
до 30 година. За утврђивање когнитивних способности примењена је КОГ3 батерија тестова (ИТ-1, Ал-4, 
С-1). Латентна структура варијабли утврђена је Хотеллинговом методом главних компонената. 
Применом факторске анализе структуре когнититивних димензија код рукометаша добијене су две 
латентне димензије. Први облимин фактор се дефинише као латентна способност одговорна за уочавање 
релација и корелата, односно процену ефикасности паралелног процесора и ефикасности серијалног 
процесора који одговара Цаттелловом фактору кристализоване и флуидне интелигенције. Други облимин 
фактор је јасно дефинисан тестом ИТ-1 који процењује ефикасност инпут процесора односно 
перцептивног резоновања и одговара Цателловом генералном перцептивном фактору, који је одговоран 
за процес пријема и декодирања информација и решавање оних проблема чији су елементи непосредно дати 
у перцептивном пољу. Овако добијени резултати истраживања у потпуности потврђују досадашњи 
резултати научних истраживања. 

Кључне речи: рукометаши, структура, когнитивне способности, интелигенција. 

 

УВОД 

 У савременом рукомету когнитивне способности представљају један од најважнијих 
фактора који утичу на успех рукометаша. Специфичност овог простора се огледа у могућности 
уклапања у кибернетички модел функционисања мисаоних процеса, односно анализе и 
интеграције информација у централном нервном систему.  

Способност људи да могу запазити, схватити, усвојити и репродуковати неке сложене 
кретне структуре, првенствено зависи од њихових когнитивних способности. Утицај 
когнитивних регулационих механизама на успех у некој спортској активности је различитог 
интензитета, зависно од врсте механизама и врсте спорта, као и од других предвиђених и/или 
непредвиђених ендогених или егзогених ситуација и околности, како би спортско постигнуће 
било оптимално, с обзиром на когнитивну способност, спортско знање, структурирање покрета 
и тренираности спортиста (Kirkendall & Gruber, 1970; Blažević & Malacko, 2007). Претпоставља се 
да је за везу когнитивних способности и успеха у спорту,одговорна и боља адаптација 
когнитивних способности на специфичне услове живота којима су изложени спортисти свих 
нивоа а посебно врхунског спорта. Из тог разлога познавање когнитивне структуре спортиста 
од посебне је важности за планирање и реорганизацију рада и прогнозу успеха у спорту. 
Kогнитивне способности су у тесној вези са конкретном ситуацијом у рукомету, јер се њиховим 
интегративним развојем може доћи до повољног спортског резултата, односно победе 
(Stanković, 2014, 140). 

Доказано је да постоји висока корелација између активног бављање спортом и побољшања 
когнитивних способности, као и структуралних и функционалних промена на мозгу које су 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255845900
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оваквим видом активности изазване (Colcombe and Kramer, 2003; Etnier et al., 2006; Kramer and 
Erickson, 2007). Утврђивање струткуре и корелације интелигенције са другим антрополошким 
карактеристикама, а најчешће општим и специфичним моторичким способностима, показује 
висок степен међусобне зависности ових антрополошких параметара (Stojanović, Milenkoski & 
Nešić, 2006; Stanković & Malacko, 2008; Malacko, 2010; Malacko & Stanković, 2011; Alves et al., 2013). 
Посматрањем когнитивних способности и ранга такмичења указује да спортисти који наступају 
у вишим ранговима такмичења остварују боље вредности на тестовима когнитивних 
способности од оних у нижим (Ward & Williams, 2003; Lilić, Aleksić & Radivojević, 2013; Stanković, 
2014, преузето од Ilić, 2015). 

Циљ овог истраживања је утврђивање структуре когнитивних способности рукометаша. 

МЕТОДЕ 

 Узорак испитаника чинило је 140 рукометаша другог и трећег ранга такмичења РС Србије, 
по 70 за сваки субузорак мушког пола, старости од 18 до 30 година. За утврђивање когнитивних 
способности примењена је KOГ3 батерија (Wolf, Momirović, Džamonja, 1992): IT-1тест за процену 
ефикасности инпут процесора, односно перцептивног резоновања, AL-4 тест за процену 
ефикасности серијалног процесора, односно симболичког резоновања, S-1тест за процену 
ефикасности паралелног процесора, односно уочавања релација и корелата.  

Латентна структура варијабли утврђена је Хотелинговом методом главних компонената. За 
утврђивање факторске структуре примењена је метода главних компонената са директном 
облимин ротацијом иницијалног координатмог система.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Повезаност когнитивних способности и успеха у спорту доказана је у бројним 
истраживањима. Kорелације моторичких и когнитивних способности су релативно високе и 
крећу се од .50 до .80 (Ismail, 1976; Momirović, Gredelj & Hošek, 1980; Momirović, Bosnar & Horga, 
1982; Stanković & Malacko, 2008). 

У истраживањимана популацији рукометаша идентификација латентних варијабли у 
когнитивном простору вршена је најчешће помоћу факторске анализе са циљем да се најпре 
утврди когнитивна структура, а затим и релације ових способности са другим антрополошким 
особинама, спосоабностима и карактеристикама, као и колико оне доприносе успеху у 
спортском постигнућу (Popović, Stanković & Stanković, 1997; Stanković &Popović, 2004; Stanković & 
Popović, 2005; Stanković &Malacko, 2008; Stanković &Popović, 2009; Stanković, 2014; Ilić, 2015). 

 
Табела 1: Матрица главних компоненти 

Varijable Lv-1 Lv-2 h2 

IT1 .24 .92 .91 

AL4 .78 .07 .62 

S1 .71 -.39 .67 

Lambda 1.19 1.01  
% 39.9 33.9  

Cum % 39.9 73.8  

Легенда: IT1 за процену ефикасности перцептивног процесора, AL4 за процену ефикасности серијалног процесора, S1 
за процену ефикасности паралелног процесора, Lv-1прва латентна варијабла, Lv-2 друга латентна варијабла, h2 – 

комуналитети варијабли. 

 
Анализа система когнитивних варијабли рукометаша другог и трећег ранга такмичења РС 

Србије методом главних компонената(tабела 1), показује да он објашњава 73.8% заједничке 
варијансе, и да су се применом Гутман-Kаисеровог критеријума изоловала два карактеристична 
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корена. На основу та два карактеристична корена и њима одговарајућих вектора израчунате су 
и две главне компоненте матрице интеркорелација (табела 1). Прва главна компонента 
исцрпљује 39.9% укупног заједничког варијабилитета система варијабли и понаша се као 
фактор серијалног и паралелног процесора. Друга главна компонента, са релативном 
варијансом од 33.9% дефинисана је тестом ИТ1, који процењује ефикасност инпут процесора, 
односно перцептивног резоновања. Добијени иницијални координатни систем заротиран је у 
облимин позицију Jenricha i Sampsona како би се добила парсимонијска структура, након чега су, 
такође, добијена два фактора (tабела 2). 

 

Табела 2: Матрица склопа 

 FAC1 FAC2 

IT1 -.00 .95 
AL4 .74 .24 

S1 .79 -.22 

Легенда: IT1 за процену ефикасности перцептивног процесора, AL4 за процену ефикасности серијалног 
процесора, S1 за процену ефикасности паралелног процесора. 

 
Први облимин фактор се дефинише као латентна способност одговорна за уочавање 

релација и корелата односно процену ефикасности паралелног процесора и ефикасности 
серијалног процесора који одговара Kателовом фактору кристализоване и флуидне 
интелигенције. Добијање овог фактора је разумљиво када се узме у обзир да је за активност 
играча у рукомету карактеристично кретање са променом правца кретања и без промене 
правца кретања промељивим темпом, проткано брзим спринтевима, високим скоковима, 
разноликим приземљењима, бацањима лопте при додавању између играча или шута на гол, 
дуелима и сарадњи у контакту са својим или противником у одбрамбеним и нападачким 
акцијама индивидуалне, групне или колективне тактике. У току утакмице непрестално се 
мењају динамичке ситуације са различитим техникама и тактикама за чије успешно извођење је 
пре свега потребан добро развијен механизам за структурирање кретања. Ефикасност 
паралелног процесирања је високо конгруентна са фактором едукације релација и корелата 
који је одговоран за ефикасно решавање пограмских ситуација (индуктивно резоновање). До 
сличних резултата су дошли Popović, Stanković & Stanković (1997), Stanković (1995, 2000, 
2014).Рукомет је спорт који се карактерише високом специфичном активношћу, тј. захтева 
развијање типова понашања у унапред дефинисаним ситуацијама које се пре могу 
окарактерисати као тактика игре а мање као неспецифично понашање у новим и непознатим 
ситуацијама.  

 Други облимин фактор је јасно дефинисан тестом IT1 који процењује ефикасност инпут 
процесора односно перцептивног резоновања и одговара Kателовом генералном перцептивном 
фактору, који је одговоран за процес пријема и декодирања информација и решавање оних 
проблема чији су елементи непосредно дати у перцептивном пољу. Тако добијени фактор 
указује на то да у преферираној грани спорта успех несумњиво зависи од способности која се 
формира у процесу акултурације и од инпут процесора, односно од способности пријема и 
обраде информација и решавање оних проблема чији су елементи дати у пољу перцепције. То је 
разумљиво с обзиром на структуралне карактеристике рукометне игре која захтева добре 
динамичке стереотипе свих техника али и спсособност да се непосредно стварају нови 
програми нападачких, одбрамбених и против нападачких активности. 

На основу идентификованих факторских структура латентних варијабли и њихових 
међусобних релација, може се закључити да се ради о различитим когнитивним структурама 
рукометаша с обзиром на ранг такмичења. Док рукометаши виших рангова имају индетичну 
когнитивну структуру, која је објашњена само једном латентном варијаблом, која је одговорна 
за све процесе пријема, обраде и трансформације информација и решавање проблема сложене 
природе, дотле се рукометаши Републичког ранга такмичења карактеришу са два подфактора 
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паралелног процесирања и серијалног и перцептивног процесирања. Овако добијени резултати 
истраживања у потпуности потврђују досадашњу праксу научних истраживања (Lilić et al., 2013; 
Stanković, 1995, 2014). Што је структура спортске активности сложенија неопходне су и 
когнитивне способности на вишем нивоу и обратно. 

Претпоставља се да је за везу когнитивних способности и успеха у спорту, одговорна и боља 
адаптација когнитивних способности на специфичне услове живота којима су изложени 
спортисти свих нивоа а посебно врхунског спорта. Из тог разлога познавање когнитивне 
струцтуре спортиста од посебне је важности за планирање и реорганизацију рада и прогнозу 
успеха у спорту. Kогнитивне способности су у тесној вези са конкретном ситуацијом у рукомету, 
јер се њиховим интегративним развојем може доћи до повољног спортског резултата, односно 
победе (Stanković, 2014, Ilić, 2015). 

ЗАKЉУЧАK 

Узевши у обзир комплексност колективних спортова са лоптом где је изузетно значајна 
комуникација између играча у свим одбрамбеним и нападачким акцијама когнитивне 
способности представљају један од кључних фактора који утичу на успех спортиста 

У овом истраживању, применом факторске анализе структуре когнититивних димензија код 
рукометаша добијене су две латентне димензије. Први облимин фактор се дефинише као 
латентна способност одговорна за уочавање релација и корелата, односно процену ефикасности 
паралелног процесора и ефикасности серијалног процесора који одговара Kателовом фактору 
кристализоване и флуидне интелигенције. Други облимин фактор је јасно дефинисан тестом IT-
1који процењује ефикасност инпут процесора односно перцептивног резоновања и одговара 
Kателовом генералном перцептивном фактору, који је одговоран за процес пријема и 
декодирања информација и решавање оних проблема чији су елементи непосредно дати у 
перцептивном пољу.  

Овако добијени резултати истраживања у потпуности потврђују досадашњу праксу научних 
истраживања о когнитивним способностима. Што је структура спортске активности сложенија 
неопходне су и когнитивне способности на вишем нивоу. Добијена сазнања могла би се 
применити за утврђивање оптималног модела рукометаша, приликом програмирања плана и 
програма појединаца и колектива као и у процесу селекције. 
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STRUCTURE OF HANDBALL PLAYERS’ COGNITIVE ABILITIES  

 
Ilić Hadži Saša1, Miletić Marija2, Vidaković Hadži Miloš1, Cvejić Vladan2, Stanković Jurica3 

 
Abstract: Handball is a sport abundant in both motor and strictly intellectual tasks whose solving is imposed in the 
course of the game. For this reason, determination of the preferred structure of cognitive abilities is of vital 
importance in defining the optimum performance and characteristics of the elite handball players’ model. The aim of 
this study is to determine the structure of handball players’ cognitive abilities. The research sample comprised 140 
handball players of the second and third RS Serbia competition leagues, aged 18 to 30 years. To determine cognitive 
abilities KOG3 battery of tests (IT-1, Al-4, S-1) was applied. Latent structure of variables was determined applying 
the Hotelling method of principal components. Applying factor analysis of the cognitive dimensions structure of 
handball players, two latent dimensions were obtained. The first oblimin factor is defined as a latent ability to 
observe relations and correlates, i.e. the estimation of the efficiency of parallel processor and the efficiency of serial 
processor corresponding to the Cattell factor of crystallized and fluid intelligence. The second oblimin factor is 
clearly defined by IT-1 test which evaluates the efficiency of the input processor, i.e perceptive reasoning, and it 
responds to the Catell general perceptual factor, which is responsible for the process of receiving and decoding 
information and solving those problems whose elements are directly given in the perceptual field. Thus, the obtained 
results of this research fully confirm the results of the previous scientific research. 

Key words: handball, structure, cognitive abilities and intelligence. 
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Sažetak: Predmet ovog rada je uticaj programiranih atletskih kretanja na poboljšanje brzine karatista. Cilj ovog 
rada je da se utvrdi značaj trenažnog programa u periodu mezociklusa kod dece karatista, a rezultati bi se koristili 
za dalji rad trenažnog ciklusa. U radu su obuhvaćene dve ekspirimentalne grupe EKT 1 i EKT 2 od kojih je jedna 
kontrolna. U početku trenažnog procesa izvršeno je inicijalno merenje, a nakon eksperimenta i finalno merenje. 
Odrađene su bazične i specifične motoričke sposobnosti. U svakom trenažnom procesu obraćena je pažnja na brzinu i 
discipline u kretanju. Zahtevi koji se, u osnovi, postavljaju pred svrsishodno planiranje stručnog rada odnose se na 
njihovu preglednost, jednostavnost i sadržajnost. Trenažni process dece i omladine morao bi da bude specifična faza 
dugoročnog procesa adaptacije organizma na specifične napore. Rezultati su obrađeni u programu “SPSS 
STATISTICS DESKTOP, V 22.0” za utvrđivanje promena između merenja inicijalnog i finalnog stanja svih motoričkih 
varijanti. 

Ključne reči: atletika, kretanja, ciklus, karatisti, školski uzrast, merenje, programiranje. 

 

UVOD 

Savremeni sport kao i svaka druga stvaralačka oblast zahteva konstantno prikupljanje informacija, 
praćenje kao i kontrolu stanja, koje je neophodno s obzirom na specifičnu usmerenost i ciljeve koje on 
zahteva. U situaciji kada se u sportu postavljaju sve veće potrebe za što boljom fizičkom 
pripremljenošću, sportista primenom odgovarajućih trenažnih planova i programa razvija i održava 
funkcionalne i motoričke sposobnosti (Bompa, 2001). Kondiciona priprema je složen i sveobuhvatan 
proces primene različitih programa za razvoj i održavanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti i 
morfoloških karakteristika sportista (Stefanović, 2006). Osnovni zadatak svih programa je 
unapređivanje treniranosti i sportskih rezultata razvijanjem opštih, bazičnih i specifičnih sposobnosti i 
osobina koje su preduslov za uspešno obavljanje trenažnih i takmičarskih aktivnosti. Kondicioni 
programi su nastali kao rezultat višegodišnjeg praktičnog iskustva trenera i saradnika u velikom broju 
različitih sportova, kao i primenjenih istraživanja o modeliranju i vrednovanju različitih postupaka 
kondicione pripreme (Matvejev, 1992; Malacko i Rađo, 2004; Platonov, 2008). 

Zbog malog broja naučnih radova u području sportskog karatea dece, uslovljenog malim brojom 
stručnih trenera u radu sa školskim uzrastom, rad doprinosi ovom području i objašnjava uticaj 
parametara programa na kvantitativne i kvalitativne promene bazičnih i specifičnih motoričkih 
sposobnosti dece karatista uzimajući u obzir i promene koje se događaju normalnim rastom i razvojem 
dece osnovnog školskog uzrasta. Kako bi se rad predstavio celishodno, posebni segmenti biće 
posvećeni bitnim aspektima karate metodologije, teoriji programiranog treninga i njenim fazama, sa 
posebnim osvrtom na atletska kretanja i brzinu kao značajne faktore za postizanje vrednijih sportskih 
rezultata (Stefanović, Đ. i Stefanović, R., 2002). 

Za postizanje vrhunskih rezultata u sportskom karateu danas je vrlo važan kvalitetan i jasno 
upravljiv trenažni proces. Predmet ovog rada je testiranje vrednosti sprovedenog, programiranog 
karate tretmana i njegov uticaj na neke motoričke sposobnosti dečaka i devojčica polaznika standardne 
karate sportske škole u Kraljevu. Sprovedeno istraživanje pored iznošenja samih podataka merenja, 
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pokušaće da ukaže na promenljive sposobnosti dece osnovnog školskog uzrasta koji su uključeni u 
trenažni karate program i objasni njihovu agilnost prilikom razvijanja atletskog kretanja uočavajući 
promene koje se dešavaju u kontekstu brzine njihovih pokreta. Sposobnosti koje su se razvijale pod 
uticajem ovog programa u smeru koji je unapred predodređen hijerarhijom jedinstvene specifikacije 
motoričkih sposobnosti za karate, potvrdile su vrednost sprovedenog programa. 

Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi značaj trenažnog programa u periodu mezociklusa kod dece 
karatista kako bi se dobijeni rezultati mogli koristiti za dalji napredak kako trenažnog ciklusa kod dece, 
tako i za dalje razvijanje motoričkih sposobnosti sportista. Time se najpre utvrđivalo da li dolazi i/ili u 
kojoj meri do promene motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica pod uticajem treninga karatea, a 
dalje i da li postoje razlike u promeni i razvoju različitih motoričkih sposobnosti pod uticajem treninga 
pripremnog perioda mezociklusa karatea između eksperimentalne grupe A i kontrolne grupe B. 

Zadaci ovog istraživanja podrazumevali su obradu prethodih istraživanja, konsultovanje relevatne 
literature, formiranje grupa ispitanika, planiranje trenažnog ciklusa, vođenje grupe kroz program 
mezociklusa, kao i standardizovanje varijabli, sprovođenja merenja i analizu dobijenih rezultata. 

METODЕ 

U ovom istraživanju primenjen je eksperimentalan metod. Uzorak ispitanika činili su dečaci i 
devojčice od 11-12 godina starosti (eksperimentalna grupa A, n=25), koji su članovi sportskog karate 
kluba iz Kraljeva, minimum konsekutivnih godinu dana. Sama grupa koja je determinisana posebnim 
uzrastom navodi na senzibilan period u sazrevanju dece, pogotovo sa kineziološke tačke gledišta. Ova 
grupa pored pohađanja treninga u sportskom klubu istovremeno je pohađala i nastavu u školi u kojoj 
su imali dva časa po 45 minuta fizičke kulture nedeljno. Ova starosna dob predstavlja procentualno 
najveći broj dece koja se bavi karate sportom pa je shodno tome i najzanimljivija za praćenje i 
analiziranje njihovog motoričkog prostora.  

Grupa A od 25 ispitanika provodila je identičan programirani karate trening 2 x 60 minuta tokom 
jedne nedelje, 39 nedelja u okviru desetomesečnog trenažnog procesa. U formiranju karate treninga 
vodilo se računa o pravilnoj srazmeri ekstenziteta i intenziteta trenažnih sredstava koji imaju za cilj 
razvijanje motoričkih sposobnosti odgovomih za uspeh u karate sportu. U sklopu 6 konsekutivnih 
nedelja urađeni su inicijalno, kontrolno i finalno merenje ispitanika, a korišćena je i nezavisna 
kontrolna grupa B od desetoro dece (5 devojčica i 5 dečaka, n=10) koji ne pohađaju karate školu. 

Karate trening je obično bio organizovan na sledeći način: zagrevanje kroz lagano trčanje, vežbe 
oblikovanja, vežbe istezanja, osnovna tehnika u mestu, osnovna tehnika u kretanju, vezana tehnika 
rukama i nogama u kretanju, rad na rekvizitima, dogovoreni sparing, slobodni sparing, kate, 
samoodbrana, razgrevanje sa istezanjem.  
Uzorak varijabli činili su: 

Za motoričke sposobnosti - trčanje na 20m, 30m, 50m, 100m, 200m i 400m; trbušnjaci, sklekovi, 
čučnjevi, zgibovi; taping rukom, taping nogom, taping nogom o zid; skok u dalj iz mesta i skok u vis iz 
mesta (Metikoš i sar., 1975; Jozić, 2002; Fratrić, 2006). 

Za morfološke karakteristike - telesna masa, telesna visina, pol, uzrast i pojas. 
Dobijeni rezultati merenja manifestnog specifično-motoričkih testova su obrađeni odgovarajućim 

statističkim metodima u programu „SPSS Statistics Desktop, V22.0“, koji su bile u funkciji postavljenog 
cilja i zadataka istraživanja. 

OPIS EKSPERIMENTA 

Metoda ponavljanja -Sportista očekivano, najbrže što može reaguje na različite signale. Ova metoda 
relativno brzo dovodi do poboljšanja, nakon čega dolazi do stabilizacije i dalji pomaci izostaju. 
Stagnacija u daljem razvoju može se odgoditi variranjem vrste i intenziteta nadražaja, pri čemu treba 
usmeriti koncentarciju na maksimalno brzu reakciju pokreta, a ne na sam signal.  

Metoda raščlanjivanja - Kod ove metode cilj je analitičkim pristupom osigurati olakšane uslove za 
reagovanje na zadati signal. Tako se napr. kod sprintera koristi visoki start pri kome je opterećenje na 
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ruke manje od onog u niskom startu. Povećanje opterećenja produžava vreme reakcije, dok bolje 
razvijena izdržljivost i snaga pozitivno deluju na skraćenje vremena reakcije. 

Senzorna metoda - Temelji se na povezanosti brzine reakcije i sposobnosti sportiste da razlikuje 
male vremenske intervale. Sportista se prvo izlaže određenim signalima na koje treba što brže 
reagovati, ali tako da nakon svake reakcije ima povratnu informaciju od trenera o postignutom 
vremenu (npr. start i sprint 5 metara). Nakon toga sportista ima zadatak da sam proceni vreme koje je 
postigao te da ga uporedi sa stvarno postignutim. Na kraju sportista pokušava da postigne vremena 
koja zadaje. 

Trenažni postupci 

1. Elementarni trening maksimalne brzine kretanja 
Budući da vremenski programi nakon puberteta pokazuju priličnu rigidnost, te ih je nakon toga 

jako teško ili gotovo nemoguće menjati, potrebno je pravovremeno krenuti s elementamim treningom 
brzine. U tu svrhu moguće je koristiti vežbe trčanja opšteg karaktera. Osnovni cilj ove vrste treninga je 
stvaranje uslova za dostizanje željenih vremenskih programa pomoću promene uslova pod kojima se 
određena vežba izvodi.  
 

2. Kompleksni trening maksimalne brzine kretanja. 
 Progresivna trčanja – trčanja s postupnim povećanjem brzine na deonice od 60 do 100 m pri čemu 

zadnjih 30 do 40 m treba izvesti maksimalnom brzinom.  

 Leteći sprint - sportista dobija zadatak da nakon 30 m opuštenog trčanja pretrči 20 do 30 m 

maksimalnom brzinom. 

 Trčanja nizbrdo - primenjuju se s ciljem povećanja frekvencije i dužine koraka, budući da sportista usled 

olakšanih uslova dostiže brzine veće od onih na ravnom terenu. Dužina staze treba iznositi do 80 m, a 

nagib terena treba biti oko 3 stepena. 

 Trčanja s promenom tempa - primera radi, 30 m maksimalnim tempom, 50 m umerenim tempom 

(ukupna deonica 200 - 300 m). 

 Koordinacijska trčanja - podrazumevaju primenu vežbi iz atletske škole trčanja: niski i visoki start, 

grabeći korak, zabacivanja potkolenice, skokovi s noge na nogu itd. 

 Prelazak iz koordinacijskih trčanja u sprint - nakon neke vežbe iz škole trčanja (npr. niski start) postupno 

preći u maksimalni sprint. 

 Kratki sprintevi iz niskog starta (do 60 m) - predstavljaju trenažno sredstvo za kombinovani razvoj 

brzine reakcije, ubrzanja i maksimalne brzine. Pri primeni ovakvih opterećenja s ciljem kompleksnog 

delovanja na razvoj brzine kao kondicione sposobnosti, preporučuje se trening planirati uz kontrastne 

metode koja podrazumeva stalno variranje kako sadržaja i ciljeva, tako i intenziteta vežbanja unutar 

jedne serije ili trenažne jedinice.  

REZULTATI I DISKUSIJA 

Diskriminaciona analiza sprovedena je između grupa ispitanika u inicijalnom, odnosno finalnom 
stanju za nezavisne i zavisne uzorke kako bi se analizirale razlike između grupa ispitanika. Razlike 
inicijalnog i finalnog stanja za eksperimentalnu grupu ispitanika u manifestnom i latentnom prostoru 
dalo je konačnu procenu vrednosti uticaja kretanja na brzinu pokreta kod programiranog treninga za 
decu koja su pohađala časove karatea. 
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Na tabelama 1-3 prikazani su rezultati koji su dobijeni inicijalnim merenjima: 
 

Tabela 1: Deskriptivna statistika 

Test N Min. Max. Mean Std. Dev. 

Trčanje na 20m     20 4,50 6,10 5.3 1.13 
Trčanje na 30m     25 6,20 6,90 6.55 0.49 
Trčanje na 50m     25 7,90 11.10 9.5 2.26 
Trčanje na 100m     25 17,60 22,20 19.9 3.25 
Trčanje na 200m     25 39,00 49,50 44.25 7.42 
Trčanje na 400m     25 93,10 49,50 101.4 11.74 

 

Tabela 2: Deskriptivna statistika 

Test N Min. Max. Mean Std. Dev. 
Trbušnjaci (1min) 25 19,00 46,00 32.5 19.09 
Sklekovi (1min) 25 12,00 41,00 26.5 20.21 
Čučnjevi (1min) 25 38,00 69,00 53.5 21.92 
Zgibovi (2min) 25 0,00 8,00 4 5.66 
Taping rukom 15s 25 35,00 54,00 44.5 13.43 
Taping nogom 15s 25 39,00 58,00 48.5 13.44 
Taping nogom o zid 15s 25 19,60 32,20 25.9 8.91 

 

Tabela 3: Deskriptivna statistika 

Test N Min. Max. Mean Std. Dev. 

Skok u dalj iz mesta (cm)    25 109,00      181,30     145,15          51,12 
Skok u vis iz mesta (cm)     25  53,10   64,40      58,75           7,99 

 

Na finalnom merenju dobijeni su sledeći rezultati, koji su prikazani u tabelama 4-6: 
 

Tabela 4: Deskriptivna statistika 

Test N Min. Max. Mean Std. Dev. 

Trčanje na 20m     25 4,10 5,20 4,51 ,39 
Trčanje na 30m     25 5,80 6,70 6,22 ,28 
Trčanje na 50m     25 7,90 11,00 9,68 ,63 
Trčanje na 100m     25 15,60 21,00 18,41 1,59 
Trčanje na 200m     25 36,00 47,80 40,40 3,04 
Trčanje na 400m     25 78,50 107,00 95,08 6,28 

 

Tabela 5: Deskriptivna statistika 

Test N Min. Max. Mean Std. Dev. 
Trbušnjaci (1min) 25 25,00 59,00 38,04 9,14 
Sklekovi (1min) 25 12,00 50,00 27,44 9,06 
Čučnjevi (1min) 25 40,00 70,00 54,68 7,40 
Zgibovi (2min) 25 1,00 13,00 5,36 3,32 
Taping rukom 15s 25 35,00 55,70 45,59 5,97 
Taping nogom 15s 25 40,00 62,00 49,20 5,33 
Taping nogom o zid 15s 25 23,80 31,80 27,90 2,25 

 

Tabela 6: Deskriptivna statistika 

Test N Min. Max. Mean Std. Dev. 

Skok u dalj iz mesta (cm)    25 121,00      182,30     152,95          14,00 
Skok u vis iz mesta (cm)     25  57,50   66,80      62,34           2,96 
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Kao što se može sagledati iz priloženih tabela, rezultati inicijalnog i finalnog merenja u svim 
segmentima trčanja pokazuju znatno poboljšanje u postizanju brzine kod dece karatista, osim u trčanju 
na 50 m gde se desilo odstupanje. Prosečna brzina trčanja na 50 m na inicijalnom merenju iznosi M = 
9.5 s, dok kod finalnog merenja iznosi M = 9,6840 s. Ovde je na finalnom merenju izmeren rezultat koji 
je niži nego na inicijalnom merenju Sig. = 9.5 < 9.68. 

Poboljšanja su vidna i u merenjima tapinga, trbušnjaka, sklekova, zgibova i čučnjeva, gde je bez 
odstupanja prikazano poboljšanje u svim merenim vežbama. Iako se očekivalo da će tapinzi rukom, 
nogom i nogom o zid ponuditi bolje rezultate, kako su se neka druga istraživanja slične ciljne grupe 
pokazala, iako nadmašuju rezultate sa inicijalnog merenja, poboljšanja su mala. Tako se na primer 
taping rukom sa M = 44.5 na inicijalnom merenju povisio na finalnom M = 45.568, gde Sig. =44.5 < 
45.568 ukazuje na male statističke promene. 

U skokovima u dalj iz mesta i skokovima u vis iz mesta uviđaju se znatna poboljšanja rezultata od 
inicijalnog merenja ka finalnim rezultatima. U merenjima skok u dalj iz mesta zabeleženo je na 
inicijalnom merenju M = 145.15 a na finalnom taj rezultat je statistički vrlo ubedljiv M= 152.948 gde je 
Sig. = 145.15 < 152.948.   

Dobijeni rezulatati nas navode na zaključak da je za značajne promene funkcionalnog statusa 
učenika kod eksperimentalne grupe prvenstveno odgovoran eksperminetalni faktor (Mekić, 2014).    

ZAKLJUČAK 

U dečijem organizmu u uzrastu od 11-12 godina, odvija se harmoničan razvoj svih organskih 
sistema, a raznovrsni pokreti i kretanja opšterazvojnog tipa pozitivno utiču na motorički razvoj dece. 
Diferenciranje motoričkih sposobnosti uslovljeno je brzinom sazrevanja centralnog nervnog sistema 
(CNS), individualnim razlikama u broju i vrsti naučenih kretanja, pa je veoma teško pratiti zajedničko 
motoričko ponašanje u uzrastu pre puberteta i u samom pubertetu. Samim tim statistički dobijeni 
rezultati merenja, koliko nam govore o poboljšanju rezultata, vrlo malo mogu da govore pod kojim su 
se uslovima oni poboljšali. Na primer, jedna devojčica polaznik škole koja je pripadala 
eksperimentalnoj grupi, najbolje je rezultate postigla u vežbama koje su podrazumevale gipkost, ali se 
njeno ranije bavljenje gimnastikom svakako odrazilo na rezultate u karateu.  

Program rada karate kluba nije obiman jer veliki broj dece prođe kroz klub tokom godine, ali se 
relativno mali broj i zadržava duži niz godina. Takozvano osipanje polaznika može se sprečiti 
adekvatnim individualnim pristupom, više individualne priče i objašnjenja kako bi deca razumela 
probleme sa kojima se susreću tokom treninga i u borbi. 

Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da postoje statistički značajne razlike između 
inicijalnog i finalnog stanja eksperimentalne grupe prema svim varijablama, osim u trčanju na 50 m 
gde se desilo odstupanje. Generalno gledajući poboljšanje rezultata, ili tačnije, razlike između 
inicijalnog i finalnog merenja nisu velike, ali se za jednu fazu mikrociklusa u kojoj su deca u pripremana 
za postizanje što boljih rezultata, može reći da je ispunila svoj cilj unapređenja deteta karatiste. 

Od 15 testova vezanih za atletske sposobnosti samo na jednom testu, a to su sklekovi, je uočena 
statistički značajna razlika između dece koja pohađaju školu karatea i kontrolne grupe (deca koja ne 
pohađaju školu karatea). Ne postoje statistički značajne razlike u atletskim sposobnostima između 
uzorkovane dece istog uzrasta (godina rođenja 2004.) koja pohađaju školu karatea i onih koji tu školu 
ne pohađaju. Iako je zaključak diskriminativne analize tih podataka da nisu pronađene statističke 
razlike između učenika koji isključivo pohađaju nastavu fizičkog i onih koji se dodatno barem dva puta 
nedeljno bave karate treningom, upućuje na moguća dalja istraživanja koja bi uz preciznije testove dala 
bližu statističku odrednicu. 
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THE IMPACT OF ATHLETIC MOVEMENT ONPROGRAMMING TRAINING 
OF KARATE PRACTITIONERS IN THE FIRST POSE OF THE PREPARATION PERIOD 

 

Stefanović Rade, Stefanović Života  

 
Abstract: The subject of this paper is the influence of programmed athletic movements on improving the speed of 
karate practitioners. The aim of this paper is to determine the importance of the training program in the period of 
the mesocycles in children karate practitioners and the results would be used for the further work of the training 
cycle. The paper deals with two experimental groups, EKT 1 and EKT 2, one of which is the control. An initial 
measurement at the beginning of the training process and final measurement after the experiment was performed. 
Basic and specific motor abilities were determined. In every training process, attention was paid to speed and 
disciplines in motion. Requirements that are basically set before the intentional planning of professional paper relate 
to their transparency, simplicity and content. The training process of children and youth should be a specific phase of 
the long-term process of adaptation of the organism to specific efforts. Two hypotheses were also set up for groups 
consisting of 25 respondents. The results were processed in the program "SPSS STATISTICS DESKTOP, V 22.0" for 
determining the changes between the measurement of the initial and final state of all motor variants. 
Keywords: Athletics, karate practitioners, movements, cycles, groups, school age, initial, final, processing, 
measurement, programming. 
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Sažetak: U ovom longitudinalnom istraživanju, primenjen je eksperimentalni metod. Predmet ovog istraživanja se 
odnosi na inicijalne i finalne vrednosti rezultata u krosu dobijenih deskriptivnom analizom. Cilj rada je bio da se 
utvrdi značaj upražnjavanja krosa pomoću dobijenih rezultata. Uzorak ispitanika su činili studenti fakulteta za 
sport i fizičko vaspitanje sa sedištem u Leposaviću, starosti 22-24 godine. Rezultati istraživanja se uklapaju u 
rezultate dosadašnjih istraživanja sprovedenih na sličnim uzorcima.  

Ključne reči: kros, studenti, rezultat. 

UVOD 

Jedan od najefikasnijih načina otklanjanja štetnih posledica savremenog života, je fizička aktivnost. 
Trčanje obezbeđjuje organizmu potrebne količine kiseonika, poboljšava rad srca i pluća, aktivira 
krvotok i metabolizam. Takođe, trčanje oslobađa čoveka od nervne napetosti, poboljšava san i radnu 
sposobnost kao i očuvanje zdravlja. Saglasno tome, nije potrebno da se istakne koliki značaj zauzima 
kros, u okviru fizičkog vaspitanja, a posebno tokom školovanja studenata, kadrovskih škola fizičkog 
vaspitanja. Predmet ovog istraživanja se odnosi na inicijalne i finalne vrednosti rezultata u krosu 
dobijenih deskriptivnom analizom. Cilj rada je bio da se utvrdi značaj upražnjavanja krosa pomoću 
dobijenih rezultata. 

METODE 

Prema opštem metodološkom pristupu, ovaj istraživački rad je longitudinalnog karaktera i 
definisan je kao eksperiment sa paralelnim grupama u kojem su sve tri grupe eksperimentalne. Metode 
rada su: kontinuirani, diskontinuirani i kombinovani metod treninga. Metod rada predstavlja tipičan 
opis (deskripciju) dobijenih statističkih serija i zasnovan je na čistoj faktografiji (Burke, 1976; 
Đurđević, 1981). 

Uzorak/ispitanici su odrasle osobe muškog pola, studenti fakulteta za sport i fizičko vaspitanje sa 
sedištem u Leposaviću. Sportisti između 22 – 24 godine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od N = 
141 ispitanika koji su podeljeni u tri eksperimentalne grupe EG1(N=48), EG2(N=45) i EG3(N=48). Grupe 
su bile ujednačene po kriterijumu tretiranih varijabli. Merenje je izvršeno prema pravilima atletskog 
saveza Srbije za kros na 5000 metara. 

REZULTATI I DISKUSIJA 

U tabeli 1 je dat tabelarni prikaz distribucije rezultata kompletnog uzorka koja je dobijena 
merenjem frekvencije srca u mirovanju. 
 

Tabela 1: Distribucija rezultata kompletnog uzorka dobijena merenjem frekvencije srca u mirovanju 

 
 
 
 
 
 

 Klasa Interval Frekvencija Relativna frekvencija (%) 

1. 52-61 32 22,517 
2. 61-70 21 15,232 

3. 70-79 72 49,007 

4. 79-88 13 9,934 

5. 88-97 3 3,311 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=255812364
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U tabeli 2 je dat tabelarni prikaz distribucije rezultata dobijenih merenjem frekvencije srca u 
mirovanju za subuzorke ispitanika ,treniranih kontinuiranim,diskontinuiranim i kombinovanim 
modelom 
. 

Tabela 2: Distribucija rezlutata dobijenjih merenjem frekvencije srca u mirovanju, prikazana za subuzorke 
ispitanika, treniranih kontinuiranim, diskontinuiranim i kombinovanim modelom 

Klasa Kontinuirani Diskontinuirani Kombinovani 

1. 13 11 12 
2. 3 7 22 
3. 3 15 7 
4. 21 10 8 
5. 3 2 4 

 
U tabeli 3 je dat tabelarni prikaz distribucije rezultata kompletnog uzorka ispitanika koja je 

dobijena merenjem frekvencije srca nakon opterećenja. 
 

Tabela 3: Distribucija rezultata, kompletnog uzorka ispitanika, dobijena merenjem frekvencije srca nakon 
opterećenja 

Klasa Interval Frekvencija Relativna frekvencija (%) 

1. 120,0-138,8 3 3,311 
2. 138,8-157,6 12 9,.272 
3. 157,6-176,4 61 41,722 
4. 176,4-195,2 52 35,762 
5. 195,2-214,0 13 9,934 

 
U tabeli 4 je dat tabelarni prikaz distribucije rezultata dobijenih merenjem frekvencije srca nakon 

opterećenja za subuzorke ispitanika treniranih kontinuiranim, diskontinuiranim i kombinovanim 
metodama. 

 
Tabela 4: Distribucija rezlutata dobijenih merenjem frekvencije srca nakon opterećenja, prikazana za subuzorke 

ispitanika treniranih kontinuiranim, diskontinuiranim i kombinovanim metodama 

Klasa Kontinuirani Diskontinuirani Kombinovani 

1. 3 2 2 

2. 9 7 9 

3. 15 14 23 

4. 11 24 10 

5. 5 3 4 

 
U tabeli 5 je dat tabelarni prikaz distribucije rezultata kompletnog uzorka ispitanika, dobijenog 

merenjem razlike u frekvenciji srca u miru i naporu. 
 

Tabela 5: Distribucija rezultata kompletnog uzorka ispitanika, dobijena merenjem razlike u frekvenciji srca u 
miru i naporu 

Klasa Interval Frekvencija Relativna frekvencija (%) 

1. 54,0-72,2 7 5,960 
2. 72,2-90,4 24 17,219 
3. 90,4-108,6 54 37,086 
4. 108,6-126,8 43 29,801 
5. 126,8-145,0 13 9,934 
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U tabeli 6 je dat tabelarni prikaz distribucije rezultata dobijenih merenjem razlike u frekvenciji srca 
u miru i naporu, za subuzorke ispitanika treniranih kontinuiranim, diskontinuiranim i kombinovanim 
modelom. 

 
Tabela 6: Distribucija rezlutata dobijenih merenjem razlike u frekvenciji srca u miru i naporu, prikazana za 

subuzorke ispitanika treniranih kontinuiranim, diskontinuiranim i kombinovanim modelom 

Klasa Kontinuirani Diskontinuirani Kombinovani 

1. 2 4 3 

2. 14 4 11 

3. 4 17 17 

4. 10 20 11 

5. 8 5 1 

 
U tabeli 7 je dat tabelarni prikaz deskriptivnih statističkih podataka o srčanoj ceni rada u jednom 

minutu za kompletan uzorak ispitanika. 
 

Tabela 7: Deskriptivni statistički podaci o srčanoj ceni rada u jednom minutu za kompletan uzorak isitanika 

Parametar Frekvencija srca u 
mirovanju 

Frekvencija srca 
nakon napora 

Diferencija 

M 70,444 175,03 104,609 
Min 52 120 54 
Max 96 213 144 
S 9,439 16,843 18,748 
V% 13,399 9,622 17,92 

 
Sve tri distribucije dobijene na nivou kompletnog uzorka (distribucija pulsa u mirovanju, 

distribucija pulsa nakon opterećenja i distribucija njihovih diferencija) pokazuju izvesna odstupanja od 
standardnog normalnog rasporeda. Istina, aritmetička sredina ni u jednoj seriji nije značajnije 
odstupala od modusa statističke serije, koji se nalazio u trećoj klasi, što ipak govori da asimetrija u 
pogledu nagnutosti krive nije bila statistički značajnije izražena. 

Interesantno je da su u distribuciji sva tri parametra srčane cene rada veću frekvenciju imali 
intervali sa višim vrednostima (četvrta i peta klasa) u odnosu na intervale sa najnižim vrednostima 
(prva i druga klasa). Ova blaga dominacija viših vrednosti srčane cene rada malo je neočekivana, s 
obzirom da se ovde radi o selektiranom (sportskom) uzorku ispitanika za koje se pretpostavlja da 
imaju veće kardiovaskularne sposobnosti, a samim tim i niže vrednosti srčane cene rada i oporavka 
(Dick, 1980; Đurđević, 1981). Dok se povećane vrednosti frekvencije srca u mirovanju može donekle, 
objasniti povećanim uzbuđenjem izazvanim važnošću merenja, dotle se neočekivano veće vrednosti 
mogu objasniti samo nižim nivoom fizičke radne sposobnosti od očekivanog. Naime, očigledno je da se 
testirani studenti fakulteta fizičke kulture ne razlikuju značajno u fizičkim i funkcionalnim 
sposobnostima od prosečne populacije studenata, ili se bar ne razlikuju onoliko koliko se to očekuje s 
obzirom na prethodnu selekciju. 

ZAKLJUČAK 

Kompletna statistička masa, tj. sirovi podaci, sistematizovani su u pet karakterističnih zbirki 
podataka: 

 Prva zbirka podataka sastavljena je od rezultata antropometrijskih merenja koja nisu bila od neposrednog 
značaja za istraživanje, ali su uzeti u obzir prilikom indirektnog određivanja maksimalne potrošnje 
kiseonika. 
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 Druga i treća zbirka podataka sistematizovane su u odnosu na to da li su dobijeni finalnim merenjem 
funkcionalnih pokazatelja (pre eksperimentalnog tretmana) ili inicijalnim (neposredno posle 
eksperimentalnog tretmana). Unutar druge i treće zbirke podataka izdvojene i analizirane su četiri 
statističke serije: tri koje se odnose na srčanu cenu rada (frekvencija srca u miru i radu, kao i njihova 
diferencija) i jedna koja se tiče maksimalnog utroška kiseonika procenjenog indirektnom metodom po Von 
Dobelnu. 

 Četvrta i peta zbirka podataka sadrže rezultate kriterijumske varijable ostvarene trčanjem krosa od 5000 
metara na inicijalnom i finalnom merenju. 

 
Dobijene distribucije rezultata uklapaju se u rezultate dosadašnjih istraživanja sprovedenih na 

sličnim uzorcima (Serresse i sar, 1988, Pereira at all, 2015). Naime, telesna visina je imala empirijski 
raspored koji se veoma približavao normalnoj distribuciji čime se još jednom pokazala kao 
najreprezentativnija morfološka dimenzija sa masovnim obeležjem.  

Što se tiče reprezentativnih parametara ova dva statistička skupa, može se reći da su skupovi bili 
veoma homogeni na šta ukazuju niske vrednosti koeficijenta varijacije (V%), a da su se aritmetička 
sredina (M), minimalne i maksimalne vrednosti, kao i standardna devijacija kretale u opsegu 
dosadašnjih istraživanja realizovanih na sličnim uzorcima.  
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INITIAL AND FINAL VALUES AND RESULTS IN CROSS – COUNTRY RUNNING 

OBTAINED BY DESCRIPTIVE ANALYSIS 
 

Stefanović Rade, Stefanović Života 
 

Abstract: In this longitudinal study, the experimental method was applied. The subject of this study relates to the 
initial and final results of the cross-country running results obtained by descriptive analysis. The aim of the research 
was to determine the importance of cross-country running using obtained results. The sample of respondents were 
students of Faculty for Sport and Physical Education, based in Leposavic, aged 22-24. The results of the research fit 
into the results of the previous studies conducted on similar samples. 

Keywords: cross-coutry running, students, result. 
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